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Na gyka nizsai Re gionáli s Szenn yv íztát sulá s
Regional Waste Water Association Nagykanizsa

xoznrsZERZÉsI TERy

2012, éai teraezett beszerzések
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Figyelemme1 arra, hogy a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi jogi
szeméIy, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVil. törvény 6.s (1) bekezdés b) pontjával
összhangban _ a kőzbeszerzési értékhatárt elérő beszetzéseit közbeszerzési e|járások útjan
köteles megvalósí'tani.

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás, mint Ajrfurlatkérő kőzbeszerzési
szabá|yzatára is tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2011, évi CVIIL törvény vonatkozó
előírásai szerint köteles elkészíteni a2012. évi közbesz erzésítervét, amely nyilvános:

33.S
(1) A 6. s (1) bekezdés a)-d) pont1ában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV.
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során
az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elejérr' legkésőbb
március 31.. napjáig éves összesített közbeszeruési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre terve zettközbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg ke"tl őúznie. A
közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése e\őtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési
e|1árást, amelyet a tervben szintén megfeIelően szerepeltehi kell.

(3) A kőzbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott kazbeszerzési,re
vonatkozó eljátás lefolytatásának kötelezettségét. Az aján|atkérő továbbá a
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbesze rzésre vonatkozó eljárást is lefolyta that1a, ha az általa
előre nem látható okból előál1t közbeszerzési igény vagy egyéb változás merüIt
fel. Ezekbetl aZ esetekben akőzbeszerzési tervet módosítani kell az !\yen igény
va1y egyéb váItozás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

@) Az ajánlatkérő köteles a Kőzbeszerzést Hatóság vagy a jogszabáIyban az
ajánIatkérő eI|enőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét
megküldeni.
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A Társulás a fentieknek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott határidőre éves összesített beszerzési tervet készített, amelynek részeként
összeállította a következő költségvetési év részletes, valamint nagybani közbeszerzési tervét.

A nagybani terv.felépítése megegyezik a részletes tervével. A két terv abban különbözik
egymástól, hogy a nagybani tervet olyan mélységben kell rnegtervezni' amelyet a nagyobb
időtávra rendelkezésre á11ó hiányosabb információk és a bizonytalansági tényezők _ pI'
árbecslések, stb. - lehetővé tesznek.

A Részletes Közbeszerzési Terv jóvahagyása előtt is lehetőség Van - a közbeszerzésekről szóló

2011. évi CVn. törvény 33. s (2) bekezdése alapjan _ közbeszerzési eljárás indítására.

Amennyiben ilyen eljárásra sor kerül, így azt a Társulási Tanács döntéshozó szerve eseti

engedélyével szabad megkezdeni. A megkezdett kózbeszerzési eljárást a Részletes

Közbeszerzési Tervbe arrnak jóváhagyása előtt be kell építeni.

A nyilvános kőzbeszerzési terv táblázatos formában legalább a következő adatokat
tartaLrnazza:

* a közbeszetzés tárgyát;

'. az azoÍ|belül megvalósítandó fő feladatokat;
* a közbeszerzésíeljárás nyomán létrejöVő szerződés teljesítésének határidejét;
* a közbeszerzésieljárás tervezett megkezdésének időpontjá! amelynek biztosítania kell

a szerződés fenti határidőre történő teljesíthetőségét;
* szükség esetén egyéb információkat.

A részletes közbeszerzési terv táblázatos formában legalább a következő adatokat
tartalmazza:-

* aközbeszerzés tárgyát;
* az azorlbelülmegvalósítandó fő feladatokat;
* a becsü|t forrásigényt;
n a forrásigény biztosításának módiá!
* a közbeszerzési e\járás nyomán létrejovő szerződésteljesítésének határidejét;
* a közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontjá! amelynek biztosítania kell

a szerződés fenti határidőre történő teljesíthetőségéq
* a közbeszerzés speciális követelményeinek meghatározásáért felelős személyt, aki

egyben a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának várható
témafelelőse;
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a közbeszerzési eljárás Lezárásénak nyilvántartására szolgáLő üres rubrikát (amely a
kőzbeszerzési eljárás tényleges |ezárását követően kerül kitöltésre (p1. ,,eredménytelen
2012, 07. L7 ,,, , ,,szetződéskötés 2012. 07.31,.,, , stb, bejegyzésekkel);
szükség esetén egyéb információkat'

Az ajőnlatkérő hiaatalos megneaezése és címe

Nagykanizsai Regionális Szennyviztfusu|ás

Cím: HU - 8800 Nagykanizsa,Erzsébettér7.

Képviseletében: Tóth Nandor, Társulás e]nöke

Telef on: +36 -9 3-3L3-138

Tel ef ax: +36-93 -373-138

E-mail: istvan.fitos@dzviz "hu

Internet cím (URL): u'r,t'w.kanizsacsatorrra.hu

Az ajőnlatkérő típusa

Re gion ális/helyi szin{u

Kbt. 6. $ (1) bekezdés b) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő.
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A Nagykanizsai RegionáIis Szennyvíztársulás 2012. évi közbeszetzési terve az aktuáiis
információk és a rendelkezésre á11ó előirényzatok, források ismeretében került összeállításra.

Az évközi előirétnyzat módosulás, Íorrás váItozás esetén a jelen közbeszerzési terv
aktualizáLásra kerül. Amennyiben a fentieknek megfelelően a költségvetési év során előre

nem látható okból szükségessé válik a részletes közbeszerzési tervben foglaltak módosítása,

vagy t4 közbeszerzési eljárással történő kiegészítése, akkor azt a Társulás Projekt
Megvalósítási Egység (PME) vezetője kezdeményezi a Társulás felé.

j:#f\

Tóth Nándor elnök

Nagykanizsai Regionális Szennyv íztárgilás

8800 Nagykanizsa, Erzsébettér 7,
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