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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A (2) bekezdés alapján a közbeszerzési terv
elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén
megfelelően szerepeltetni kell. 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát
is. A törvény 43.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni.

Az Önkormányzatnak 2021. évben előre láthatóan a „TOP 2.1.3 – 16- TL1- 2019-000012
Varsád Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – I. ütem” projekttel kapcsolatban merül fel
közbeszerzés-lefolytatási kötelezettsége, ezért – a pályázat szerinti mérföldkövek szerinti ütemezés
betartása miatt – az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadom el.

Varsád, 2021.január 6.
Andrási Zoltánné
polgármester
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1/2021. (I. 6) polgármesteri határozat
Varsád Község Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadása
Varsád Község Polgármestereként az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra is, és a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a 41/2020.(VII.28) számú
határozattal elfogadott Egyedi közbeszerzési szabályzat és felelősségi rend 3.1.
pont f) alpontja alapján az alábbiak szerint fogadom el:

Közbeszerzés
Közbeszerzés tárgya tervezett
mennyisége

Eljárás
Szerződés
KözbeszerzésTervezett eljárás megindításán teljesítésének
re irányadó
ak tervezett várható
fajtája
eljárási rend
időpontja
időpontja

TOP 2.1.3 – 16- TL12019-000012
Varsád Község
Építés –
csapadékvízkb. 1460,7 fm. Nemzeti
elvezetésének
kb. nettó
eljárásrend
fejlesztése – I. ütem 213.316.944 Ft
kivitelezése,
vállalkozási szerződés
keretében

Kbt. 115. § Nyílt 2021. első
eljárás
negyedév

2022.
második
negyedév

A képviselő-testület utasítja a polgármestert arra, hogy a közbeszerzési tervet, a
jogszabályban előírt formában töltse fel a közbeszerzési hatóság megfelelő elektronikus
rendszerébe.
Határidő: soron kívül
Felelős: a polgármester

Varsád, 2021.január 6.
Andrási Zoltánné
polgármester

