Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
2012. évi közbeszerzési terve1
Időbeli ütemezés
az eljárás
Tervezett
megindításának,
eljárási típus illetve a közbeszerzés4
megvalósításának
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
szerződés teljesítésének közbeszerzéssel
összefüggésben
várható időpontja vagy
a szerződés időtartama előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére3?

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége2

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

I. Árubeszerzés
Gépjármű-üzemanyag
üzemanyagkártyával
történő beszerzése
(24.000 liter)

09132100
09134000

Központosított
közbeszerzés
KS0101UKAR12

Közvetlen
megrendelés

2012. 04. hónaptól

2012. 04-12. hóig

II. Építési beruházás

–

–

–

–

–

–

III. Szolgáltatásmegrendelés

–

–

–

–

–

–

1

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott ajánlatkérők a Kbt. 33. § (1) bek. alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
– éves összesített – közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, és azt év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint
aktualizálni kell. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat/lefolytathat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
2
Az Ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

2011. évi CVIII. törvény
a közbeszerzésekről
…
A közzététel, adatszolgáltatás és közbeszerzési tervezés szabályai
31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a
Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek
lennie.
33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során
az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) 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.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

