SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNZATA

K I V O N A T,
amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Polgármestereinek
2021. január 29-i rendes, nyilvános, együttes döntéséről.
1. döntés:

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyása.

Kecskés Gábor polgármester, Kovács Szilveszter polgármester, Pistár Péter polgármester tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) korm.rendeletben, a 2020. november 4-én
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló
505/2020.(XI.17.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az
előterjesztésekben foglaltakra az alábbi határozatokat hozták:
Ságvár Község Önkormányzata
6/2021. (I. 29.) önkormányzati határozat
Som és Nyim Község Önkormányzata
8/2021. (I. 29.) önkormányzati határozat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési
tervéről
Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma
elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én
kihirdetett
veszélyhelyzettel
összefüggő
rendkívüli
intézkedések
hatályának
meghosszabbításáról szóló 505/2020.(XI.17.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület
feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2021. évre vonatkozó összesített
közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének
nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2021. évre irányadó közbeszerzési
értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik
a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.
határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző
K.m.f.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

Kovács Szilveszter s.k.
polgármester

Pistár Péter s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Ságvár, 2021. február 3.
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Az előterjesztés melléklete

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
közbeszerzés CPV Irányadó
tárgya és
kód eljárásrend
mennyisége

Sor kerül-e
vagy sor kerültaz eljárás
e az adott
szerződés
megindításának,
Tervezett
teljesítésének közbeszerzéssel
illetve a
eljárási
összefüggésben
várható
közbeszerzés
típus
előzetes
időpontja vagy
megvalósításának
összesített
a szerződés
tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

-

-
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-

-

-

II. Építési
beruházás
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-

-

-

-

-

III.
Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

IV. Építési
koncesszió

-

-

-

V.
Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2021. évre vonatkozó költségvetése alapján
közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.
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