A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:48/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) - (2) bekezdése szerint:
„Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzés terv) készítenek az adott évre tervezett
beszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.”
A 30/2016.(II.16.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat II/4.) pontja
szerint „Az éves összesített közbeszerzési tervet, a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig el kell készíteni, és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.”
Bár jelenleg nincs közbeszerzési eljárás lefolytatása, nullás tervet is el kell fogadnia a
képviselő-testületnek, amit aztán lehet majd módosítani év közben, ha erre szükség lesz.
Határozati javaslat:
Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(1) – (2) bekezdésében, valamint a 30/2016.(II.16.) számú
határozattal elfogadott Decs Nagyközség Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzat II/2.)
pontjában foglaltakra figyelemmel Decs Nagyközség
Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
b.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott
közbeszerzési tervnek a nagyközség és a Közbeszerzési
Hatóság honlapján való megjelentetéséről.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határozatról értesül: Közbeszerzési Hatóság
irattár
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a tervet Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozatával hagyta jóvá.

Takácsné Gehring Mária
jegyző
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