Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020.^árcius 11-i ülésének
napirendi pontja
Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2020.évi közbeszerzési terve
Előadó: Szabó Péter polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérőnek minősülő szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a
költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv az Önkormányzat által benyújtott fejlesztési és egyéb pályázatok,
valamint a saját forrásból, 2020. évben tervezetten megvalósításra kerülő
projektek/fejlesztések alapján, továbbá a hatályos közbeszerzési értékhatárok
figyelembevételével került összeállításra.
A Kbt. 42. § (2)-(3) bekezdése értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén
megfelelően szerepeltetni kell. 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 lefolytathatja, 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.

A közbeszerzési tervet az elfogadását követően
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni.

haladéktalanul
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Elektronikus

A közbeszerzési törvény 2019. évi módosítása során az idei évtől módosultak az eljárási
szabályok, így pl. 2020. február 1-tól hatályon kívül helyezték a Kbt. 113. §-át, mely a 300
millió -700 millió Ft becsült összegű építési beruházások beszerzései esetén az eljárás
megindítását megelőzően az eljárásról szóló összesített tájékoztató közzétételét írta elő.
Emellett módosultak a közbeszerzési értékhatárok is némileg, így az építési beruházás
nemzeti értékhatára 25 000 000 Ft-ról 50 000 000 Ft-ra emelkedett.
Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg. A 2020. január 1tól hatályos módosítások eredményeként ugyan több esetben csökkennek, azonban a
kapcsolódó 2019/C 370/01 számú bizottsági közleményben megállapított magasabb
euróárfolyamon történő átváltás miatt ez a csökkenés forintban mérsékeltebben
jelentkezik.
A 2020. évi értékhatárok jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében találhatóak.
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A fentiekben foglalt kötelezettségnek eleget téve Paks Város Önkormányzata 2020. évre

szóló Közbeszerzési Tervét az alábbiakban terjesztem elő, és kérem a Tisztelt Képviselő
testülettől annak megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.
Tisztelt Képviselő-társaim!

A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata 2020. évi
Közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Paks, 2020.február 28.
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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

''

Sor kerül-e
vagy sor
kerüIt-e az
adott
az eljárás
közbeszerzéssé
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
1
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben
megvalósításának
a szerződés időtartama
előzetes
tervezett időpontja"?;
összesített
tájékoztató
közzétételére?

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112.§

2020. július

120 nap

nem

E-töltöinfrastruktúra
fogadásának kiépítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt 115.§

2020.március

150 nap

nem

Telepi infrastruktúra
fejlesztése Pakson

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115.§

2020.március

180 nap

nem

Lussonium turisztikai
célú fejlesztése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115.§

2020. április

100 nap

nem

Paks, Kápolna utca 4.
szám alatti volt bölcsőde
teljes körű felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115.§

2020.március

180 nap

nem

Nyelvi képzés

Uniós
eljárásrend

Kbt. 81.§

2020. május

33 hó

nem

Rendezvényszervezés

Uniós
eljárásrend

Kbt. 81.§

2020. május

33 hó

nem

Fordítási, tolmácsolási
feladatok

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112.§

2020. május

33 hó

nem

A közbeszerzés tárgya

I. Árubeszerzés
Bölcsődei eszközök,
berendezések beszerzése

II. Építési beruházás

in. Szolgáltatás
megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

Paks, 2020. március

Szabó Péter
polgármester

Közbeszerzési értékhatárok 2020. január 1. -2020. december 31.
Uniós értékhatár

Ajánlatkérő
Beszerzés
tárgya

Árubeszerzés/
szolgáltatás
megrendelés

Építési
Beruházás

Építési
koncesszió

Szolgáltatási
koncesszió

Tervpályázati
eljárás

139.000 EUR
Kbt. 5. § (1)
bekezdés a) és b)
pont

44.279.840
HUF
és
214.000 EUR

139.000 EUR

44.279.840 HUF

68.171.840
HUF

214.000 EUR
68.171.840 HUF

Kbt. 5. §-a
szerinti egyéb

5.350.000 EUR
1.704.296.000
HUF

5.350.000 EUR
1.704.296.000 HUF

Kbt3.
mellékletében
szereplő
szociális és
egyéb
szolgáltatás:

750.000 EUR
238.920.000
HUF
428.000 EUR
136.343.680
HUF

Közszolgáltató

Kbt.3.
mellékletében
szereplő
szociális és
egyéb
szolgáltatás:

5.350.000 EUR
1.704.296.000
HUF

5.548.000 EUR
1.723.541.680 HUF

1.000.000 EUR

318.560.000
HUF

Nemzeti értékhatár
Klasszikus
ajánlatkérő

15 millió forint

Közszolgáltató

50 millió forint

50 millió
forint
100 millió
forint

100 millió
forint

200 millió

30 millió
forint
100 millió
forint

428.000 EUR
136.343.680
HUF

