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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
éves összesített közbeszerzési terv 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében minden közbeszerzési ajánlatkérőnek 
(így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15-ig éves összesített 
közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A 
közbeszerzési terv nyilvános.  
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha 
nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása 
esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a közbeszerzési tervet, 
valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is 
közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 
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 lefolytathatja, ha 
az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben 
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására 
vonatkozó kötelezettséggel nem jár. 
 
 
Uniós közbeszerzési értékhatárok: 
 
2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési 
értékhatárok a következők: 

• A Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor (klasszikus 
ajánlatkérők): 

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 6.§ (1) bekezdés a) 
pont szerinti ajánlatkérők: 130.000 euró, melynek nemzeti pénznemben 
kifejezett értéke: 35.464.000 forint; 

- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 6.§ (1) bekezdés a) 
pontján kívüli ajánlatkérők (pl. helyi önkormányzat): 200.000 euró, melynek 
nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 54.560.000 forint; 

- építési beruházás esetében : 5.000.000 euró, melynek nemzeti pénznemben 
kifejezett értéke: 1.364.000.000 forint. 

• A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor (közszolgáltatók): 
- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében: 400.000 euró, melynek 

nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 109.120.000 forint; 
- építési beruházás esetében: 5.000.000 euró, melynek nemzeti pénznemben 

kifejezett értéke: 1.364.000.000 forint. 
  
Nemzeti közbeszerzési értékhatárok: 
 

• A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor (klasszikus 
ajánlatkérők): 

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
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- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; 

• A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor (közszolgáltatók): 
- árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 

 
 
Tolmács Község Önkormányzata által 2012. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás 
megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, így 
árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására előre láthatólag nem 
kerül sor. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése területén a közbeszerzési értékhatárt elérő 
beszerzést az önkormányzat 2012. évi költségvetése nem tartalmaz. 
 
Az Önkormányzat által 2012. évre tervezett fejlesztési (felújítási és felhalmozási) célú kiadások az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése szerint: 

• Börzsönyi út szilárd burkolatú úttá való fejlesztése – tervezett kivitelezési költség: nettó 
26.260.920 Ft 

 
 

………./2012. (…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési tervet az alábbiak szerint határozza meg. 

 
1.  Belterületi földút és kapcsolódó utcaszakaszok szilárd burkolatú úttá való fejlesztése 

Tolmácson  
− Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
– Nagyságrend: kb. nettó 20-30 millió Ft 
– Közbeszerzési eljárás: Nemzeti eljárás, egyszerű közbeszerzési eljárás 
– A beruházás várható megvalósítása:  2012. 3. negyedév 
– Az eljárás várható időszaka: 2012.2. negyedév 

 
 
 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   polgármester, körjegyző 
 
 
 
Tolmács, 2012. március 22. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


