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Pilisborosjenő Község Onkormányzata

szám:...../2022.
ELÖTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. január 26-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Önkonnányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadására és
közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

EIőzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív

hatósági
egyéb

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

ígen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 42. §. (2) bekezdés szerint az önkormányzat a terv elfogadása előtt is indíthat közbeszerzési eljárást
azzal, hogy a tervben szerepelteti. A 42.§. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv végrehajtása
nem kötelező érvényű, év közben kiegészíthetö, módosítható.

A tervet az elfogadást követöen a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
adatbázisban és a saját honlapon is meg kell jeleníteni.

2. 1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:
árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
építési beruházás esetében 50 000 000 formt;
szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2. 3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3. 1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:
építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 formt.

2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:
építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint

"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 meghatározottszabályokszerintjár el a 113-116. §-banfoglalt eltérésekkel.

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

113. §(l)Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem
hirdetmény útján teszi közzé... "

Az önkormányzatnak a felhívás közvetlen megküldésével induló eljárást csak építési beruházás
esetében lehet alkaünazni, ebben az esetben a felső értékhatár nettó 300 mFt, azzal, hogy legalább 5
ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.

"115. § (1) Ha az építési beruházás becsűlt értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az
ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt
eltérésekkel történő alkalmazásával is kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott
és Ivfagyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja
aze § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő
számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása,

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



A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben
foglaltak szerint kell eljárni. "

Ez évben a VEKOP-5. 3.2-15-2020-00061, Projekt címe: Pilisborosjenő település
közlekedésbiztonsági fejlesztések számú pályázat megvalósításajelenleg a terv, ez kibővülhet, ha az
óvodabővítése pályázaton nyerünk a 3 csoportszoba építésére forrást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a 2022. évi közbeszerzési terv módosítását hagyjajóvá,
döntsön a közbeszerzés megindításáról, nevezze ki a bíráló bizottság tagjait.

Pilisborosjenö, 2022. január 13.

Tömöri Bal'

Polgármes
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Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testulete

1) az Onkormányzat 2022. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szermt hagyja
jóvá:
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2) Pilisborosjenö település közlekedésbiztonsági fejlesztések VEKOP-5.3.2-15-2020-00061,
számú pályázat megvalósítását lehetövé tevő beruházás megvalósítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít.

3) Három tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a beérkezett ajánlatok elbírálásra. A Bíráló Bizottsági
tagnak felkéri

a. dr. Sasi Nagy Editet

b. Dr. Zádor Istvánt

c. Kujbus Mariannt

4) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közbeszerzés lebonyolításhoz szükséges valamennyi
eljárás cselekmény megtételére.

5) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze döntésre a
képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal




