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7.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselőtestület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján
évente a költségvetési év elején – legkésőbb március31-ig - éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Balatonboglár Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet a Képviselőtestület hagyja jóvá.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a közbeszerzési tervben 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A 2018. évi Közbeszerzési Terv tervezetét mellékelem.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt 2018. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Határidő:
2018. március 31.
Gáspár László
műszaki referens

Balatonboglár Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV
kód

Irányadó
eljárásrend

45000000-7
45262500-6
45261000-4

Az uniós értékhatár alatti, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

Tervezett eljárási típus

Az eljárás
megindításának, illetve a
közbeszerzés
megvalósításának tervezett időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor került-e az
adott közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére

2017. február 1.

A munkaterület
átadásátvételétől
számított 240
nap

nem

2017. április

A munkaterület
átadásátvételétől
számított 160
nap

nem

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás

II.1. PLATÁN Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése - felújítási munkák elvégzése

II.2. Római út építése

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

45233220-7
45233320-8
45233140-2
45233120-6
45221250-9

Az uniós értékhatár alatti, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

a Kbt. 112. § (1)
bek. b) pontja
szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás a 115. § alkalmazásával
a Kbt. 112. § (1)
bek. b) pontja
szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás a 115. § alkalmazásával

Balatonboglár Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
A 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig ajánlatkérő összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv nyilvános, 5 évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési tervben szereplő tételek nem kötelező érvényűek. A módosítások rögzítése, átvezetése a közbeszerzési tervben kötelező.
Jelen közbeszerzési terv a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése és Balatonboglár Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján készült.

