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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság!
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 123. § i) pontja szerint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatást kap az önkormányzat és a költségvetési szervek éves
közbeszerzési terveiről.
Az éves közbeszerzési terv készítését a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése írja elő:
„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.”
A Kbt. 42. § (2)-(3) bekezdése szerint:
„(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.”
A Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerint közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett –
Ajánlatkérő, azaz a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet - többek között - a helyi
önkormányzat és minden költségvetési szerv.
Ezen előírás alapján – a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)
bekezdésében előírtakkal is összhangban, mely szerint elkülönülnek egymástól a helyi
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is)
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai – külön közbeszerzési terv készül az
Önkormányzatra, és a Polgármesteri Hivatalra.
Az Önkormányzat közbeszerzési terve az előterjesztés 1. számú melléklete.
A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési terve az előterjesztés 2. számú melléklete.
Kérem a tisztelt Bizottságtól a tájékoztató szíves megtárgyalását.
Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörében, tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2018. március 26.
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