ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102
E-mail: ujszasz@pr.hu
Tárgyalja:
- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. augusztus 15. napján tartandó ülésére
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. február 14. napon tartott testületi ülésen elfogadott 2017. évi Közbeszerzési Terv
módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a 2016. évben benyújtott pályázataink
pozitív elbírálásban részesültek és az elnyert pályázatok a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak. A közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre
nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv a Kbt. és Újszász Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
alapján készült el, melyet az önkormányzat képviselő-testülete hagy jóvá.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Újszász Városi Önkormányzat 2016. év
folyamán az Európai Unió 2014-2020 programozási időszakára vonatkozóan, a JászNagykun- Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 célrendszeréhez
illeszkedve, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az alábbi
projektekbe került sor támogatási szerződés megkötésére, a támogatói döntést kézhezvételét
követően:
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 / Egészségház kialakítása Újszászon;
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 / Közösségi tér kialakítása az újszászi
városközpontban (zöld város);
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 / Napelemes háztartási méretű kiserőművek telepítése
Újszász Város Önkormányzatának intézményeire;
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 / Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának
fejlesztése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT:
……/2017. (…...) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról.
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét
képező Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítását.
Az elfogadást követően a Közbeszerzési Tervet az önkormányzat a Közbeszerzési
Adatbázisban közzéteszi.

Felelős: Molnár Péter polgármester;
Határidő: azonnal;

Erről:
1. Közbeszerzési Hatóság;
2. Képviselő-testület tagjai;
3. Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.Újszász, 2017. augusztus 10.
Ph.
/: Molnár Péter :/
polgármester
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ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi közbeszerzési terve
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II. Szolgáltatás-megrendelés
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Tervezett
eljárástípus

Jogszabályi segítség:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény:
„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 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.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) 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.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény:
„70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”
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