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Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
Ikt.sz.: I/2300/1/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
A közbeszerzésrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ban foglalt kötelezettség
alapján az ajánlatkérı a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl.
A közbeszerzési tervben a közbeszerzéseket, tehát legalább a nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat elérı értékő, kivételnek nem minısülı beszerzéseket kell feltüntetni, utalva a
központosított közbeszerzési körbe tartozó beszerzésekre is.
A nemzeti értékhatárokat el nem érı beszerzések esetén nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni. A nemzeti értékhatárokat elérı beszerzések esetén a nemzeti
eljárásrendben, az uniós értékhatárokat elérı beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben
meghatározott eljárások közül a megfelelıt kell lefolytatni.
2013. január 01. és 2013. december 31. közötti idıszakra vonatkozó közbeszerzési
értékhatárokat Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV.
törvény határozta meg.
Tájékoztatási jelleggel 2013. évben a közbeszerzési értékhatárok (önkormányzat ajánlatkérı
esetén) a következık:
1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
Árubeszerzés esetén: 8 millió forint felett;
Építési beruházás esetén: 15 millió forint felett;
Építési koncesszió esetén: 100 millió forint felett;
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint felett;
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint felett.
2. Uniós közbeszerzési értékhatárok:
Árubeszerzés esetén: 56.680.000 forint (200.000 euró) felett;
Építési beruházás esetén: 1.417.000.000 forint (5.000.000 euró) felett;
Építési koncesszió esetén: 1.417.000.000 forint (5.000.000 euró) felett;
Szolgáltatás megrendelése esetén: 56.680.000 forint (200.000 euró felett).
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló törvény nem ad eligazítást a
közbeszerzési terv (minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság az
ajánlatkérık munkájának elısegítése céljából minta-dokumentumot bocsátott rendelkezésre.
A Hatóság javasolja, hogy az érintett ajánlatkérık a közbeszerzési tervben lehetıleg adják
meg a nevük és a tervezéssel érintett idıszak megjelölése mellett a tervezett közbeszerzés
tárgyát és mennyiségét, amennyiben lehetséges, utaljanak a CPV kódra (közös közbeszerzési
szójegyzék), az irányadó eljárásrendre, a tervezett eljárás típusára, valamint az idıbeli
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ütemezésre: az eljárás megindításának vagy a megrendelés tervezett idıpontjára, illetve a
szerzıdés teljesítésének várható idıpontjára vagy a szerzıdés idıtartamára. Amennyiben sor
kerül vagy sor került elızetes összesített tájékoztató közzétételére javasolja, hogy a
közbeszerzési tervben erre is hivatkozzanak.
A Hatóság nyomatékosan az ajánlatkérık figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne
tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevıket ajánlati
áruk kialakításakor.
A közbeszerzési terv nyilvános, azt, illetve annak módosítását a honlappal rendelkezı
ajánlatkérıknek saját honlapjukon, a honlappal nem rendelkezı ajánlatkérıknek a
Közbeszerzési Hatóság honlapján kell közzétenniük. A közbeszerzési tervek a honlapon a
tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell
elérhetınek lennie. (Kbt. 31. § (3) bek.). Lényeges, hogy a közbeszerzési terv az év során –
szükség szerint – aktualizálásra kerüljön, továbbá az is, amennyiben az ajánlatkérı az adott
költségvetési évben még a közbeszerzési terv elkészítése elıtt közbeszerzési eljárást folytatott
le, a tervben ennek ténye is szerepeljen.
A terv készítésekor figyelembe vettük Lajosmizse Város Önkormányzatának
költségvetési rendeletét, valamint a Képviselı-testület korábbi döntéseit.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. november 29. napján kelt
173/2012. (XI. 29.) határozatával elfogadott a 2013. évre szóló munkatervében a márciusi
képviselı-testületi ülésre tőzte ki e napirendi pont megtárgyalását.
A 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az elıterjesztés mellékletét
képezi.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé:
Határozat-tervezet
…../2013. (…) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2013. évi Közbeszerzési Terve
Határozat
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. március 21.
Lajosmizse, 2013. március 05.

Basky András
polgármester sk.
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Lajosmizse Város Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési tervének tervezete
Ajánlatkérı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
A beszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Építési beruházás
„A lajosmizsei
39.71.53.00-0
Egészségház
45.42.11.30-4
épületenergetikai
45.32.10.00-3
fejlesztése” címő KEOP2012-5.5.0/B azonosító
számú pályázat
megvalósítása

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárástípus

Az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett idıpontja

A szerzıdés
teljesítésének
várható idıpontja
vagy a szerzıdés
idıtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
elızetes összesített
tájékoztató
közzétételére1?

Nemzeti
eljárásrend

Nyílt vagy
meghívásos
eljárás

2013. május 15.

2013. október
hónap

nem

„Energiatakarékos
hıforrás beépítése az
Attila utcai
óvodaépületbe” címő
KEOP-2012-5.5.0/A
azonosító számú
pályázat
megvalósítása

45.42.11.30-4

Nemzeti
eljárásrend

Nyílt vagy
meghívásos
eljárás

2013. május 15.

2013. augusztus

nem

„A Lajosmizsei
Mővelıdési Ház és
Könyvtár helyi hı, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal”
címő KEOP-4.10.0/A
azonosító számú
pályázat megvalósítása

45.23.24.20-2
45.23.24.00-6

Nemzeti
eljárásrend

Nyílt vagy
meghívásos
eljárás

2013. május 15.

2013. augusztus
hónap

nem
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Szolgáltatás
megrendelése
Beruházási hitel
igénybevétele ( nyertes
pályázatokhoz szükséges
önerı biztosítására )

66.11.30.00-5

Nemzeti
eljárásrend

Nyílt vagy
meghívásos
eljárás

2013. március 15.

2013. június 15.

nem

Lajosmizse, 2013. március 21.
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