ELİTERJESZTÉS
Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án tartandó ülésére
Tárgy: Levél Község Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
Tisztelt Képviselı-testület!
A közbeszerzésekrıl szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§-a
alapján az ajánlatkérı a költségvetési év elején, de legkésıbb április 15-ig éves költségvetési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl.
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata részletesen tartalmazza a közbeszerzési terv
elkészítésének szabályait, mely szerint a közbeszerzési tervet a polgármester elıterjesztése
alapján– figyelemmel az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltakra – a Képviselıtestület hagyja jóvá. Az elıterjesztéshez mellékelem az erre vonatkozó éves közbeszerzési tervet.
A közbeszerzési terv elkészítése elıtt indulhat közbeszerzési eljárás, melyet a tervben szintén
szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a 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, ebben
az esetben a tervet módosítani és indokolni szükséges.
A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell ıriznie.
A közbeszerzési tervet nem kell megjelentetni a Közbeszerzési Értesítıben, ellenben az
önkormányzat honlapján közzé kell tenni valamint a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes
ellenırzı szervek kérésére meg kell küldeni.
2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok
2011. január 1-jétıl 2011. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a
2009/C 292/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe véve a következık:

• a Kbt. IV. fejezetében alkalmazandó értékhatárok (klasszikus ajánlatkérık):
- a Kbt. 30. §-ának (a) bekezdése árubeszerzés és a Kbt. 32. §-ának (a) bekezdése szolgáltatás
megrendelése esetében 125 000 euró (a korábbi 133 000 euró értékhatár helyett), azaz: 32 861
250 forint;
- a Kbt. 30. §-ának (b) bekezdése árubeszerzés és a Kbt. 32. §-ának (b)-(c) bekezdése
szolgáltatás megrendelése esetében 193 000 euró (a korábbi 206 000 euró értékhatár helyett),
azaz: 50 737 770 forint;
- a Kbt. 31. §-ának építés beruházás és építési koncesszió esetében 4 845 000 euró (a korábbi
5 150 000 euró értékhatár helyett), azaz: 1 273 702 050 forint.
• a Kbt. V. fejezetében alkalmazandó értékhatárok (közszolgáltatók):
- a Kbt. 176. §-ának (a) bekezdése árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése és a Kbt. 177.
§ estében 387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett), azaz: 101 738 430 forint;
- a Kbt. 176. §-ának (b) bekezdése építés beruházás esetében 4 845 000 euró (a korábbi 5 150
000 euró értékhatár helyett), azaz 1 273 702 050 forint.
Az egyszerő eljárás vonatkozásában a 2011. évre irányadó nemzeti értékhatárokat a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény határozza meg, amely
nem módosított a 2010. december 31-éig irányadó összegeken.
Ennek megfelelıen az egyszerő eljárás tekintetében 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-éig
irányadó nemzeti értékhatárok:
• a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérık egyszerő eljárás szerinti
közbeszerzései) a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi
CLXIX. törvény értelmében:
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
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- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.
• a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerő eljárás szerinti
közbeszerzései) a Kbt. 258. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény értelmében:
- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.
A Kbt. – kizárólag eljárási szabályokat befolyásoló – 251. § (2) bekezdése értelmében az
ajánlatkérı a Kbt. 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három
ajánlattevınek köteles egyidejőleg, közvetlenül írásbeli – a Kbt. 249. § (2) bekezdésében
foglaltakat tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni, ha a beszerzés becsült értéke nem éri
el:
- árubeszerzés esetében: 25 millió forintot;
- építési beruházás esetében: 80 millió forintot;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és döntése
meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT
Levél Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét és azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal, illetve folyamatos
Felelıs: polgármester
Levél, 2011. március 28.

Papp Zoltán
polgármester
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2011. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Cím: 9221 Levél, Fı u. 10.

Ajánlatkérı: Levél község Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:

Integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT)
kialakítása, kultúrház felújítása

Levél község óvodájának bıvítése,
energiatakarékos felújítása, korszerősítése

1. számú fıutat tehermentesítı közbiztonsági
kerékpárút építés Mosonmagyaróvár-LevélHegyeshalom-Országhatár között

Eljárás fajtája:

Tárgya jellege:
(illetve kategória)

Eljárás tervezett
kezdése:

Közvetlen
Építési beruházás 2011. január 3.
ajánlattételi
(felújítás)
felhívással induló
tárgyalás nélküli
általános
egyszerő
közbeszerzési
eljárás
Tárgyalás nélküli Építési beruházás 2011. március 1.
általános
(felújítás)
egyszerő
közbeszerzési
eljárás
Tárgyalás nélküli Építési beruházás 2011. április 1.
általános
egyszerő
közbeszerzési
eljárás

Levél, 2011. március 28.
Papp Zoltán polgármester
ajánlatkérı

Közbeszerzés becsült értéke (Ft)
Nettó
Bruttó

39.500.000,-

49.300.000,-

41.000.000,-

51.300.000,-

250.500.000,-

313.200.000,-

