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Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2020. február 20.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Siójut Község Képviselő-testületének
2020. februári ülésére

Tárgy: Éves közbeszerzési terv jóváhagyása 2020.
Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Összeállította: Siófoki KÖH Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (a továbbiakban: Kbt.) 42.§ (1) bekezdése
értelmében az ajánlatkérők -a központi beszerző szervek kivételével -a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv
nyilvános. A (3) bekezdés szerint 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
Jelenleg Siójut Község Önkormányzatának nincs olyan tervezett beruházása, amely elérné a
közbeszerzési értékhatárt. A jogszabály viszont előírja a közbeszerzési terv elfogadását,
amelyet szükség szerint módosítani szükséges.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot hagyj jóvá:
H a t á r o z a t i j a v a s la t:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Közbeszerzési terv jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi
közbeszerzési tervet jelen előterjesztés 1. mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
Felelős: Krisztin Endre polgármester
Határidő: értelem szerint
Siófok, 2020. február 20.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

az előterjesztés 1. melléklete
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Siójut, 2020. 02……
Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

