
 
Előterjesztés 

Tárgy: A 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§.(1) bekezdés szerint az 
önkormányzatnak – mint ajánlatkérőknek – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy  a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  
A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
2014. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárok:  
árubeszerzés esetében 8 millió forint,  
építési beruházás esetében 15 millió forint,  
szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint.  
A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. (Kbt. 11. § (1) bek.) 2014. évre  
Az önkormányzat sikeresen pályázott tanyagondnoki busz beszerzésére, a támogatás összege 
10.000.000.-Ft, amely már meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így ezt szerepeltetni 
szükséges a tervben is.  
 
A törvény előírásainak eleget téve elkészítettük és jóváhagyás céljából a Tisztelt Képviselő 
testület elé terjesztjük Tengelic Község Önkormányzatának 2014. évi  közbeszerzési tervét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tengelic Község Önkormányzatának 2014 évi 
közbeszerzési tervét, a mellékelt határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá. 
 
Tengelic 2014. március. 
                                                                                    Gáncs István sk. 
 polgármester 
 

Határozati javaslat 

 

1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó 2014. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
2.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról 
a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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Tengelic Község Önkormányzatának 
2014. évi közbeszerzési terve 

 

 
 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége 

 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

Becsült érték 
Nettó Ft 

  Bonyolító 

CPV kód  az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

 

  

I. Árubeszerzés 
Tanyagondnoki busz 

34114400-3 
 

34115200-8 
Nemzeti 

Kbt. 122/A.§.(1) 
bek. Szerinti 
hirdetmény 
nélküli, nem 
tárgyalásos 

2014.03. 2014.08.31. Nem 10.000.000 Külső megbízott 

         
         

 II. Építési beruházás         
         

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
    

  
    

         
         

IV. Építési koncesszió         
         
         

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

        

         
         


