
 
 

 
KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2005. január 1-jén hatályba lépett 5. §-a 
alapján az önkormányzat közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal terjesztem elő: 
 
 
I. Bevezetés 

 
Az önkormányzati beszerzésekre, illetve a polgármesteri hivatali, továbbá intézményi 
beszerzésekre vonatkozó, a jegyző által elkészített éves összesített közbeszerzési tervet a 
polgármester, a tárgyév április 15-ig terjeszti a képviselőtestület elé.  
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek 
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét.  
 
A közbeszerzés tárgyának, értékének meghatározásakor kiemelkedő figyelemmel kell lenni a Kbt. 
35-39. §-ban meghatározott elvekre, illetve a közbeszerzési eljárásokban érvényesülő, ún. részekre 
bontási tilalom elvére, a Kbt. 40. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő árubeszerzések, 
építési beruházások vagy szolgáltatások értékét pedig egybe kell számítani. 
 
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 
•  a beszerzés tárgyát (szükséges részletességgel), mennyiségét, 
• az irányadó eljárás rendet, 
• tervezett eljárási típust, 
• a eljárás tervezett időpontját, időtartamát. 
 
2009. évi közbeszerzési terv 

 
Forráskút Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.16.)Ör. 
rendeletében jóváhagyott fejlesztések, beszerzések és szolgáltatások közül közbeszerzési eljárás 
alá a mellékelt táblázat szerinti projektek esnek.  
 
Forráskút, 2009. március 24. 
 
 
 
 Fodor Imre sk. 
 polgármester 



 
 

Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége1 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

I. Árubeszerzés       

Tanyagondnoki 
gépjármű beszerzése 

34115200-8 egyszerű 292. § (1) 2009. február 2009. március Nem 

II. Építési beruházás       

Általános iskola 
felújítása, tornaterem 

építése 
 nyílt Kbt. 242. § (4) 009. március 2009-2010. Nem 

III. Szolgáltatás-
megrendelés       

Szilárd hulladék 
elszállítása 

90100000-8-tól 
90320000-6-ig és 

50190000-3, 
50229000-6, 
50243000-0 

nyílt Kbt. 136. § 2009. március 2024 év Nem 

IV. Építési koncesszió       

—       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

       

                                                 
1 Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell 
feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



 
 

 


