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Előterjesztés 

 

 

Tárgy: Éves közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a és a jóváhagyott Közbeszerzési 

Szabályzat alapján, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseinkről.  

 

A közbeszerzési tervet  5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. 

 

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv, vagy a terv 

módosításának elfogadását követően kötelesek vagyunk közzétenni az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben (EKR). Amennyiben az EKR-ben való közzététel valamely okból 

nem lehetséges a közzétételi kötelezettségünknek a saját honlapunkon történő közzététellel 

tehetünk eleget. 

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlattevő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

közbeszerzési tervben szintén szerepeltetni kell. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés, 

vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is 

lefolytatható, ha előre nem látható ok, vagy egyéb változás merült fel. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Éves közbeszerzési terv elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és 

az alábbi döntést hoztam: 

 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően 

jóváhagyom és gondoskodom a közbeszerzési terv EKR-ben és a honlapunkon történő 

közzétételéről. 

 

Határidő: március 31. 

Felelős: polgármester 

 

Sárbogárd, 2021. 

 

 

Dr. Venicz Anita 

          jegyző 



Sárbogárd Város Önkormányzata 

2021. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárás fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 Eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

 Szerződés teljesítésének 

várható időpontja 

 I. Árubeszerzés - -  -  - 

     

II. Építési beruházás     

II.1 

Sárbogárdi iparterület fejlesztése 3. 

rész 

(TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012 

pályázat) 

nemzeti Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. II. n. év 2022. I. n. év 

II.2 

Sportcsarnok építéséhez 

kapcsolódó alapinfrastruktúra 

kialakítása, valamint út és parkoló 

építése (Sport utca útépítés) 

nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2021. II. n. év 2021. III. n. év 

II.3 

Spotcsarnok építése 
nemzeti Kbt. 112. § Nyílt eljárás  2021. II. n. év 2022. II. n. év 

II.4 

Kerékpárút kialakítása 

TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00027 

nemzeti Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. II. n. év 2021. IV. n. év 

II.5 

Csapadékvízrendezés III. ütem 

TOP-2.1.3-16   

nemzeti Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. IV. n. év 2022. II. n. év 

     

III. Szolgáltatás-megrendelés - - - - 



     

IV. Építési koncesszió - - - - 

     

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - 

 


