Bejelentések napirendi pont
ELİTERJESZTÉS
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. március 18-án tartandó ülésére
éves összesített közbeszerzési terv tárgyban

Tisztelt Képviselı-testület!

A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.§-a értelmében minden közbeszerzési
ajánlatkérınek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell
ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérınek a honlapján,
ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv
módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A
22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérı (többek között a helyi önkormányzat is) a
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelezı közzétételét követıen - a helyben
szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja,
ha az általa elıre nem látható okból elıállt 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 késıbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására
vonatkozó kötelezettséggel nem jár.
Medgyesbodzás , 2010. március 22.

dr. Sódar Mária
jegyzı

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Éves Közbeszerzési terv
Ajánlatkérı neve: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
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