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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2019. márciusi 13. ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §-a értelmében a 
költségvetési szerveknek minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves 
közbeszerzési tervet kell készíteniük és közzétenniük. A jogszabály rendelkezései alapján a 
közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, ezt azonban 
utólag szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Egy adott közbeszerzésnek a közbeszerzési 
tervben történő rögzítése nem jelenti automatikusan az adott közbeszerzési eljárás 
elfolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő , vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárás is lefolytatható, ezekben az esetekben 
azonban a közbeszerzési tervet megfelelően módosítani szükséges. Közbeszerzési tervet 
azonban akkor is kell elfogadni a közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérőnek, amennyiben a terv 
elfogadásának időpontjában még nem ismert az adott költségvetési évben lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás. 

Gáborján Községi Önkormányzat esetében „A külterületi helyi közutak fejlesztése Váncsodon 
és Gáborjánban" című YP6-7.2. l-7.4.1.2-l l, kódszámú vidékfejlesztési pályázaton elnyert, a 
utak kezeléséhez, állapotjavításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatni. Ezen kívül más olyan 
beruházásról, beszerzésről nincs tudomásunk. amely szükségessé tenné közbeszerzési eljárás 
megindítását, ezért az előte~jesztés mellékletét képező közbeszerzési terv csupán ezt az egy 
eljárást tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 . §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire -
megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött , hogy a Gáborján község Önkormányzata 2019. 
évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv végrehajtásáról 
intézkedni szíveskedjen. 
Határidő : azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Váncsod, 2019. március 6. 
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