SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
8654 Ságvár, Fő utca 16.
fax: 84/380-011

tel: 84/580-022

e-mail: jegyzo@sagvar.hu

KIVONAT,
amely készült Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Elnökének
2021. január 29-én meghozott döntéséről.
3. döntés:

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás és a Ságvári Bóbita
Óvoda és Bölcsőde 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyása.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 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 hozta:

5/2021. (I. 29.) társulási tanácsi határozat
a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
2021. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvár és Környéke Önkormányzati
Feladatellátó Társulás 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja.
A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás a 2021. évre vonatkozó éves összesített
közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékénak nagyságrendje
várhatóan nem éri el a 2021. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben
bekövetkezett változások szükségessé teszik a köszbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési
tervet módosításra kerül.
határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor elnök
6/2021. (I. 29.) társulási tanácsi határozat
a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervéről
A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021.
évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde a 2021. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terve nemleges,
mivel a tervezett beszerzések becsült értékénak nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2021. évre
irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások
szükségessé teszik a köszbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosításra kerül.
határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor elnök, Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető

k.m.f.
Kecskés Gábor s. k.
elnök

A kiadmány hiteléül:
Ságvár, 2021. február 3.

Budainé Vajk Ildikó s. k.
jegyző

Az előterjesztés melléklete

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
2021. évi éves összesített közbeszerzési terve
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A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulásnak a 2021. évre vonatkozó
költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.
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A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsődének a 2021. évre vonatkozó költségvetése alapján
közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.
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