
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. március 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2011. évi közbeszerzési terv

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  5.  §-a 
rendelkezik  arról,  hogy az  ajánlatkérőként  eljáró  szervezetek,  ezért  Balatonszőlős  Község 
Önkormányzatának is  a  költségvetési  év elején – de legkésőbb április  15.  napjáig  – éves 
összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott érvre tervezett közbeszerzésekről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. 
A közbeszerzési  terv nem jelenti  az abban foglalt eljárások lefolytatásának kötelezettségét, 
annak módosítására év közben változás esetén lehetőség van. Ezen körülménynél fogva jelen 
előterjesztéssel  nem  javaslom  a  közbeszerzési  terv  elfogadását,  tartalommal  történő 
megtöltését.  Az év közben felmerülő beszerzésekhez bekért árajánlatok alapján dönthető el 
egyértelműen, hogy valamely megcélzott fejlesztés közbeszerzés hatálya alá tartozik-e.
Ennek eldöntését követően év közben kerülhet sor a közbeszerzési terv tartalommal történő 
megtöltésére

A 2011. évi közbeszerzési értékhatárok
Nemzeti értékhatár
Az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig.
A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti 
közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
244. §-ának (1) bekezdése és a Költségvetési tv.74. §-ának (1) bekezdése értelmében:

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

Kérem  a  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  döntésüket  meghozni 
szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  évben 
lefolytatandó  közbeszerzési  eljárásokat  tartalmazó  tervezetet  megismerte,  az 
abban foglaltakat jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Balatonszőlős, 2011. március 16.

Mórocz László
polgármester



Ajánlatkérő: Balatonszőlős Község Önkormányzata1

2011. évi közbeszerzési terve2

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége3   CPV kód Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

 Időbeli ütemezés

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés5 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére4?
 I. Árubeszerzés     

Játszótér  létesítése  hintaállvány 
[2] db; csúszdaállvány csúszdával 
[1]  db;  csúszdaház mászóhálóval 
[1]  db;  őrtorony [1]  db;  meseház 
[1]  db;  homokozó  [1]  db; 
görgősjáró [1] db; libikóka [1] db; 
rugósjáték [2] db; pad [5] db; kuka 
[2]  db;  mozgáskorlátozott  eszköz 
[1] db; szállítás.

37535200-9 Nemzeti 
egyszerű eljárás

Nemzeti egyszerű 
eljárás 2011. 03. 30. 2011. 08. 05. Nem

-

1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. V. 
fejezete szerinti ilyen ajánlatkérőket és a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet.
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. 
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már 
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
3 Az ajánlatkérőnek  a  legalább  az  irányadó  egyszerű  közbeszerzési  értékhatárt  elérő,  kivételnek  nem minősülő  közbeszerzéseit  kell  feltüntetnie,  utalva  a  központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.



 II. Építési beruházás     

-

-
 III. Szolgáltatás-

megrendelés     

-

-

IV. Építési koncesszió

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

-
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