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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese       

2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. június 29-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év már-
cius 31. napig közbeszerzési tervet kell készíteni.  
 
Április hónapban tisztázódtak a Zöld város pályázat részletei, a februári ülésen döntött a Képvi-
selő-testület az új kommunális gép beszerzéséről. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására 
az április 27-i testületi ülésen került sor. A terv évközben módosítható. 
 
Tekintettel arra, hogy 2018. június 19-én megérkezett a Magyar Államkincstártól az elkülönített 
számlánk kivonata arról, hogy a 104.582.165 Ft támogatás megérkezett a Közlekedésfejlesztési 
pályázatra, a közbeszerzési terv módosítása indokolt. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. június 19.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                  Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 
 
 

Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban 

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített köz-
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beszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, ame-

lyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatko-

zó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljá-

rást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény 

vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő el-

lenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a 

saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktala-

nul; 

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes 

vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 

c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával 

megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; 

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően ha-

ladéktalanul; 

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre je-

lentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; 

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljá-

rást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerző-

dő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének 

az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és 

a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló köz-

beszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesíté-

sét követő harminc napon belül; 

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hoza-

tala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az aján-

latot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel ese-

tén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell 

elérhetőnek lennie. 

(4) Az (1) bekezdés b) és f)-g) pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot az ajánlatké-

rő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtar-

tamra köteles elérhetővé tenni. 

(5) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő köz-

zététel esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni. 

(6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan 

időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni. 
 
 

4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (VI.29.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018.évi köz-
beszerzési tervének módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező módosított közbeszerzési tervet jóváhagyja.  
 
A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzata 

2018. évi Közbeszerzési terv 

 

Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó  

eljárásrend 

Tervezett eljárás 
típusa 

az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 

I. Árubeszerzés 

 1 
Kommunális 

gépjármű  

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 113.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. május 2018. október nem 

II. Építési beruházás 

1 

Vállalkozási 
szerződés Zöld 
Város 
kialakítása 
kivitelezési 
munkáira 

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 113.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. szeptember 2019. október nem 

2 

Vállalkozási 
szerződés 
buszöböl pár 
építés, 
kerékpárút 
építés, zebra 
kivitelezési 
munkáira 

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 115.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. ……. 2019. ………. nem 

III. Szolgáltatás megrendelés 

1       

Rétság, 2018. június 20. 

                            
                  Hegedűs Ferenc s.k. 

                                                                                                                                                       polgármester 


