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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsólatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyOt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen keU tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendö.



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 legkésöbb 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 kiegészíüiető, módosítható.

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

2. 7. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:
árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

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 forint.

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

A nemzeti eljárásrendet a nemzeti értékhatárt elérö értékű közbeszerzésekre és a Európai Unió által
támogatott eljárásokra - értékhatártól függően - nemzeti vagy uniós nyílt eljárást kell alkalmazni. A
nyílt eljárás egyszakaszos eljárás, tehát ajánlattevő ajánlatának benyújtásával egyidejűleg igazolja
alkalmasságát, illetve azt, hogy vele szemben kizáró okok nem álhiak fenn. Nyílt eljárásban nem lehet
tárgyalni. Nyílt eljárásban bármely vállalkozás benyújthat ajánlatot.

A Képviselő-testület 7/2022. (I. 26. ) KT határozatában már jóváhagyta a VEKOP-5. 3.2-15-2020-
00061, Projekt címe: Pilisborosjenő település közlekedésbiztonsági fejlesztések számú pályázat
megvalósítását, most azonban - tekintettel arra, hogy további pályázati pénzeket nyertünk, szükséges
a közbeszerzési tervet kibővíteni a TOP PLUSZ-3. 3. 1-21-PT1-2022-00025 számon óvodabővítési

feladatok elvégzésére elnyert, valamint az ehhez szükséges eszközbeszerzésekkel, továbbá a
TOP_PLUSZ-1. 2. 1-21-PT1-2022-00017 számon kékinfrastruktúra fejlesztésre elnyert összegekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a 2022. évi közbeszerzési terv módosítását hagyja jóvá,
döntsön a közbeszerzések megindításáról, nevezze ki a bíráló bizottság tagjait.

Pilisborosjenő, 2022. május 4. ^E^
'i

Tömöri Balázs

Polgármester ^GAR^



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) az Onkormányzat 2022. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint hagyja
jová:

A közbeszerzés

tárgya

L Arubeszerzés

TOP PLUSZ-
3. 3. 1-21-PTl-
2022-00025

Ovodafejlesztés
H. Építési
beruházás

VEKOP-5. 3.2-
15-2020-00061
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fejlesztés
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2022-00025
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1.2. 1-21-PTl-
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kékinfrastruktúra

fejlesztés

m. Szolgáltatás
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TV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
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CPVkód Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

39000000-2

42000000-6
Nemzeti

Kbt. 81.§
Nyílt eljárás

45220000-5

45233000-9

45210000-2

45260000-7

45240000-1
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Kbt. 81 §
Nyílt eljárás
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Nyílt eljárás
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Az eljárás
megmdításának

tervezett

idöpontja

2022. H.
negyedév

2022. H.
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2022. II.
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Szerződés
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időpontja
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összefüggésben
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tájékoztató
közzétételére?

2022. H. félév nem

2022. H. félév

2022. n. félév

nem

nem

Jbt-81;§ 2022. H.
Nemzeti Nyílteljárás ^"."^_ 2022. H. félév

negyedév
nem



2) Pilisborosjenő település közlekedésbiztonsági fejlesztések VEKOP-5.3.2-15-2020-00061,
számú pályázat megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt. ) Kbt. 81. §-a szerinti nyüt
közbeszerzési eljárást indít.

3) Pilisborosjenö település TOP_PLUSZ-1.2. 1-21-PTl-2022-00017 számú, kékinfrastruktúra
fejlesztés számú pályázat megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt. ) Kbt. 81. §-a szerinti nyflt
közbeszerzési eljárást indít.

4) Pilisborosjenö település TOP_PLUSZ-3. 3. 1-21-PT1-2022-00025 számú, Óvodafejlesztés
pályázat megvalósítását lehetővé tevö beruházás megvalósítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt. ) Kbt. 81. §-a szerinti nyüt
közbeszerzési eljárást indít.

5) Pilisborosjenő település TOP_PLUSZ-3. 3. 1-21-PT1-2022-00025 számú, Ovodafejlesztés
eszközbeszerzésének megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. 81. §-a szerinti nyüt
közbeszerzési eljárást mdít.

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

a. dr. Sasi Nagy Editet (jogi szakértő)

b. Dr. Zádor Istvánt (pénzügyi szakértö)

c. Kujbus Mariannt (építész szakértő)

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

8) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzöt, hogy a Bíráló Bizottságjavaslatait terjessze döntésre a
képviselő-testület elé.

Felelős: Polgánnester, Jegyzö
Határidö: 2022. december 15.


