Közbeszerzési terv
Ajánlatkérő neve:
Tápiógyörgye Város Önkormányzat
székhelye:
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
beszerzés éve: 2014.
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
szerződés
megindításának,
összefüggésben
teljesítésének várható
illetve a közbeszerzés
előzetes összesített
időpontja vagy a
megvalósításának
tájékoztató
szerződés időtartama
tervezett időpontja
közzétételére?
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II. Építési beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

A Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatal Pénzügyi iroda előrejelzése (költségvetési terv) alapján.
A 2014. évi közbeszerzési tervet jóváhagyom:
2014. március 17.
Varró István
polgármester

2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig irányadó közbeszerzési
értékhatárok
(KÉ 2014. évi 6. szám, 2014. január 15. alapján)
I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok
1. A Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:
Árubeszerzés esetén:
- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, vala-mint
ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem
terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134 000 euró, azaz 39 287
460 forint;
- a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem te-rén a
beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint.
Építési beruházás esetén: 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.
Építési koncesszió esetén: 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.
Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:
- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és
fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú
távközlési szolgáltatásokat: 134 000 euró, azaz 39 287 460 forint;
- a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és
fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú
távközlési szolgáltatásokat: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint;
- a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és
az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a
Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 207 000 euró, azaz 60 690 330
forint;
2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:
Árubeszerzés esetén: 414 000 euró, azaz 121 380 660 forint.
Építési beruházás esetén: 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.
Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 414 000 euró, azaz 121 380 660 forint.
II. Nemzeti értékhatárok
1. A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő –alkalmazásában:
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;
2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:

Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint
A Kbt. 122. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat, közzététel helyett legalább három
ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha
a beszerzés becsült értéke nem éri el
- árubeszerzés esetében: 25 millió forintot,
- szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot,
- építési beruházás esetében: 150 millió forintot.

