
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám:...../2021.
ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2021. október 20-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2021 . évi Közbeszerzési tervének módosítására

EIőterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) 42. §. (1) bekezdése szerint
az önkormányzataak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A tervet az elfogadást követően a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
adatbázisban és a saját honlapon is meg kell jeleníteni. Ez 29/2021. (YV. 28.) sz. határozattal meg is
történt.

Az önkormányzat az idén bölcsődeépítésre közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt 115. § (1)
bekezdése szerinti eljárási rend szerint. Az ajánlati ár nettó 289 993 602, - Ft. A Kbt. 115. §
(1) bekezdése értehnében az eljárás akkor bonyolítható le, ha az építési beruházás becsült értéke nem
éri el a háromszázmillió forintot.

PM Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Allamtitkárság 2021.
augusztus 30-ai értesítése alapján VEKOP-6. 1. 1-21-2021-00022 azonosítószámmal
önkonnányzatunk 439 213 898 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott bölcsödei
férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívásra benyújtott pályázatunkra.

Tekintettel a fentebb írt 115. § (1) bekezdésében írt 300 millió forintos korlátra ahhoz, hogy az elnyert
támogatást a támogatási okmányba meghatározott célra (bölcsöde építésre) fordíthassuk, új nyílt,
nemzeti eljárási rendbe tartozó közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

A fentiek miatt a közbeszerzési tervet is módosítani szükséges.

Alkalmazandó eljárási szabályok
112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása
szerint a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy e törvény
Második Részében meghatározott szabályok szerintjár el a114-116. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt szempontok megfelelő
alkalmazásával - a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is
megfelelően kell alkalmazni.

Az ajánlatkérö az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a
112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetméimyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett
közbeszerzési eljárás útján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi közbeszerzési terv módosítását hagyjajóvá.

Pilisborosjenö, 2021. október 12.

Tömöri Balázs

Polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:

A közbeszerzés

tárgya
CPVkód Irányadó Tervezett

eljárásrend eljárási típus

Időbeli ütemezés

Az eljárás Szerződés
megindításának teljesítésének

tervezett várható

idöpontja időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel

összefüggésben
előzetes összesített

tájékoztató
közzétételére?

I. ubeszerzés

H. Építési
beruházás

Bölcsőde
pótmunkái

m. Szolgáltatás

megrendelés

nmcs

45000000-7

45111100-9

nmcs

Nemzeti

mncs

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b)

pont

Nyílt eljárás
(hirdetménnyel

induló)

nmcs nmcs

2021. TV.
negyedév

2022. II. félév nem

TV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

nmcs

mncs

nmcs nmcs mncs nmcs mncs

2) Felhatalmazza a polgármestert a l) pont szerinti eljárást lebonyolítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: A terv közzétételére: 202 1. október 31 .

A közbeszerzési eljárás befejezésére 2021. december 31.
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