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Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII  törvény  6.  §  (1)  a)  pontjában  meghatározott 
ajánlatkérők - az önkormányzat  – a 33. § (1) bekezdése alapján a költségvetési  év elején, 
legkésőbb március  31.  napjáig éves összesített  közbeszerzési  tervet  kötelesek  készíteni  az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt 
évig  meg  kell  őriznie.  A  közbeszerzési  terv  nyilvános,  melyet  a  honlapon  a  31.  §.  (1) 
bekezdése alapján közzé kell tenni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az 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 továbbá 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. 

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  21/2012.  (II.06.)  határozatával 
döntött arról, hogy a 8319 Lesenceistvánd, Zrinyi u. 10. szám alatt lévő  Százholdas Pagony 
Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  használati  melegvízellátását  megújuló 
energiaforrások alkalmazásával kívánja korszerűsíteni. 
Az eszközbeszerzéshez  feltételes  közbeszerzési  eljárás lefolytatása  szükséges,  mely eljárás 
lefolytatásával hivatalos közbeszerzési tanácsadót bíz meg.

A közbeszerzési eljárásnak szerepelnie kell a közbeszerzési tervben.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  a  2012.  évre  közbeszerzést  nem  tervezett,  ezért 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012. (II.06.) határozatával úgy 
döntött,  hogy  2012.  évre  közbeszerzési  tervet  nem  készít.  Amennyiben  év  közben 
közbeszerzési igény merülne fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti. 



Mivel a közbeszerzési igény felmerült,  szükségessé vált a közbeszerzési terv elkészítése és 
annak elfogadása. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  elfogadni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2012.  (IV.  …..)   Képviselő-testületi  
határozat

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testülete 15/2012. (II. 06.) határozatát hatályon 
kívül  helyezi  és  2012.  évre  vonatkozóan  közbeszerzési 
tervet készít. 

2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  határozat  1.  mellékletét  képező 
2012. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

Körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 27.

………………………
polgármester

Határozatról értesülnek: 
1. Irattár
2. Polgármester 



   1. melléklet

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE
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Ssz.
Közbeszerzés 

tárgya
Fedezet Típusa Becsült érték 

(nettó)
Eljárás 
módja

Határidő Döntést 
hozó

1.

Százholdas  Pagony 
Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos 
Óvoda   HMV 
termelő és hőenergia 
szolgáltató  rendszer 
kiépítése

2012.  évi 
költségvetés, 
pályázati 
támogatás

Építés 19.795.625,- Ft Egyszerű 2012. év Képviselő
-testület

Lesenceistvánd, 2012. március 27.

Tóth Csaba 
polgármester
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