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Tolmács Község Önkormányzata
Polgármesterének

24/2021. (III.30.) határozata

a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány
következményeinek e!báritása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1.29.)
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi CX."\.'VIIl. törvény 46.§ (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1./ Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) közbeszerzési tervezési
szabályainak való megfeleltetéssel az Önkormányzat 2021. évre szóló éves összesített közbeszerzési
tervét - a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában - elfogadom azzal, hogy
amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a
Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint módosítom, az évközbeni szükséges módosításokat átvezetem.
2./ A közbeszerzési terv megjelentetéséről gondoskodom.
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Tolmács, 2021. március 30.



2021. évi KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérő: neve:
székhelye:
beszerzés éve:

Tolmács Község Önkormányzata
2657 Tolmács, Sport utca l.
2021.

A:z eljárás Szerződés

A közbeszerzés Irányadó Tervezett megindításának teljesítésének
tárgya eljárásrend eljárási típus tervezett várható

időpontja időpontja

I. Epítési
beruházás

- - - - -

II. Arubeszerzés

- - - - -

III. Szolgáltatás-
megrendelés

- - - - -

IV. Epítési
koncesszió

- - - - -

V. Szolgáltatási
koncesszió

- - - - -

oinár-Fábián Ágnes
jegyző

Tolmács, 2021. március 30.
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Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét a Polgármester a 24/2021. (Ill.30.)
polgármesteri határozatával fogadta el.


