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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)
bekezdése szerint, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
2020. évi közbeszerzési tervéről Rábapatona Község Önkormányzata a 2020. február 26-ai
ülésén döntött a 15/2020. (II.26.) sz KT-i határozatával.
A Kbt. 42. § (1) – (4) bekezdései kimondják, hogy: „42.§. (1) Az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott ajánlatkérők – központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 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, amelyet a tervben szintén
megfelelően szerepeltetni kell. (3) 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. (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet
megküldeni.”
A Kbt. 33. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben
nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt 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. Még
2016-ban elindult egy napelempark megvalósítására irányuló folyamat, mely pályázati forrás
1

1

Rábapatona Község Önkormányzata
vagy önkormányzati önerő hiányában nem tud megvalósulni. Annak érdekében, hogy ne
vesszen az önkormányzat által a tervezésre és engedélyezésre fordított összeg, egy olyan
speciális közbeszerzési eljárást folytatunk le, melynek során a napelempark kivitelezésének
ellenértéke az elkészült park tulajdonjogának átruházása lesz. Az Önkormányzat a folyamat
végén ellentételezésre lesz jogosult.
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak
módosítását a Képviselő-testület fogadja el. A 2020. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési
Terv javaslatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, a terv kiegészül a naperőmű-park
kivitelezőjének kiválasztására irányuló eljárással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival
kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A módosított közbeszerzési tervet
mellékelten terjesztem elő.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Rábapatona Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének
módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
„Rábapatona Község Önkormányzatának 2020. évi módosított közbeszerzési tervét”
a melléklet szerint. Felkéri a jegyzőt, hogy 2 munkanapon belül intézkedjen a terv
közzétételéről a község honlapján.
Felelős:

Dr. Németh Balázs jegyző

Határidő:

2020. október 2.

Kelt: Rábapatonán, 2020. szeptember 22. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző

2

2

