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Figyelemmel arra, hogy a Társulás önál1ó jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi jogi
személy, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.s (1) bekezdés c) pontjával
összhangban - a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseit kózbeszerzési eljárások útjan
köteles megvalósítani.

A Nagykanizsai Regionális Szenrtyvíztársulás, mint Ajanlatkérő kőzbeszerzésí
szabáIyzatára is tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2015' évi CXLIII. törvény vonatkozó
előírásai szerint köteles elkészíteni a2019, évi közbeszerzési tervé! amely nyilvános:

42,5
(1) Az 5. s (1) bekezdés meghatározott ajánlatkérők - központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
kőzbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről' A közbeszetzési tervet az ajénLatkérőnek legalább öt
évig meg kellőriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A kozbeszerzési terv elkészítése előtt az ajénlatkérő indíthat közbeszerzési e|járást,

amelyet a tervben szintén megfeielően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljarás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő tovább á akőzbeszerzésl'
tervben nem szereplő közbeszerzésre va1y a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszetzésre vonatkozó eIjarást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb váItozás merült Íel. Ezekben az esetekben a

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb váItozás Íelmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.

@) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzésí Hatóságvagy a jogszabályban az ajánlatkérő

ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A Társulás a fentieknek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLil' törvényben
meghatározott határidőre éves összesített beszetzési 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 küiönbözik
egymástó| hogy a nagybani tervet olyan mélységben keJl megtervezni, amelyet a nagyobb

Iroda: 8800 Nagykanirs*, {sány u' 1lA {Pf': 17].)
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időtávra rend.elkezésre á11ó hiányosabb információk és a bizonytalansági tényezők _ pI.

árbecslések, stb. - lehetővé tesznek.

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

2015. évi CXLIil. törvény 42. s Q) bekezdése alapjén - közbeszeruésí eIjárás indítására.

Amennyiben ilyen eljárásra sor kerül' igy azt a Társulási Tanács döntéshozó szerve eseti

engedélyével szabad' megkezd.eni. A megkezdett közbeszerzési eljárást a Részletes

Közbeszetzési Tervbe annak jóváhagyása előtt be kellépíteni.

A nyilvános kózbeszerzési terv tábLázatos formában legalább a következő adatokat

tartalmazza:
.t akózbeszerzés tátgyát;
* az azol1belül megvalósítandó fő feladatokat;

n a közbesze rzési eljárás nyomán létrejövő szetződés teljesítésének határidejét;

' 
a közbesze rzési eIjárás tervezett megkezdésének időpontját, ameIynek biztosítania kell

a szet ző dés f enti határidőre történő telj esíthetőségét;
.i. szükség esetén egyéb információkat.

A részletes közbeszerzésí terv tábLázatos formában legalább a következő adatokat

tartalmazza;
* a közbeszerués tátgyát;
* az azonbelüi megvalósítandó fő Íeladatokat;

n a becsült forrásigényt;
* a forrásigény biztosításanak módját;
.|. a közbesze rzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határidejét;

* aközbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpon$át, amelynek biztosítania kell

a szerződés fenti határidőre történő teljesíthetőségét;

n a közbeszerzés speciális követelményeinek meghatározásáért felelős személyt, aki

egyben a közbószerzési eljáiás előkészítésének és lebonyolításának várható

témaÍelelőse;
{. a közbesze rzést eIjárás lezárásának nyilvántartására szolgáIő üres rubrikát (amely a

kőzbeszerzési eljárás tényIeges lezárásátkövetően kertilkitöltésre (p1. ,,eredménytelen

2019 ' 07 . 17 ,,, , ,,szeÍződéskötés 2OI9 ' 07 , 31',,, , stb. bejegyzésekkel);
.i. szükség esetén egyéb információkat.

lroda: 8800 Nagykanizsa, (sány u. 1/A (Pf.: 171')

9zékheIy: Nagykanizsai Regionális 5zennyvíztársulás . 8B00 Nagykanizsa, Erzsébet téÍ 7.

Telefonlfax: *36-93 113-138 . E-mail: pme@kanizsacsatorna.hu . www.kanizsa(satorna.hu
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Az ajőnlatkérő hiuatalos megneaezése és címe

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztfusalás

Cím: HU - 8800 Nagykanizsa, Erzsébettér7,

Képviseletében: Bízzer András, Társulás eLröke

Tel ef on: +36-93-313-138

Telefax: +36-93-313-138

E-mail: pme@kan izsacsato rna.hu

Internet cím (URL): www.kanizsacsatorna.hu

Az ajőnlatkfuő típusa

Regionális/helyi szintű

Kbt. 5. $ (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő.

Iroda: 8800 Nagykanizsa, (sány u' 1/A (P1"; 171.)

!zékhely: Nagykanizsai RegionálisSzennyvíztársu|ós " 8800 Nagykanilsa, Irzséb*ttiir7'

Ie|eíonlfax:+36-93313"]3B. [-mail:pne@kanizracsatorna.hu. wwlv'kanizsaesatorna.hu
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A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárstilás 2019. évi közbeszerzési tetve az aktuális
információk és a rendelkezésre ál1ó előiránvzatok, források ismeretében került összeállításra.

Az évközi e|őtrányzat módosulás,
aktgalízáIásra kerül. Amennyiben a

nem látható okból szükségessé válik
va1y tlj közbeszerzési eljárással

kezdeményezi a Társulás felé.

forrás váItozás esetén a jelen közbeszerzési terv
fentieknek megfelelően a költségvetési év során előre

a részletes közbeszerzési tervben fogla1tak módosítása,

történő kiegészítése, akkor azt a Társulás e]nöke

N agykaniz s a, 2019. március 28.

e*^'- $*,Xa

Bizzet András elnök

Nagykanizsai Regionális Szennyv íztár sulás

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tét 7 .

lrodal 8800 Nagykanizsa, (sány u.1/A {Pf': 171.)

srékhely: |'laqyk;rni:sai liegionális Szennyvíztátsulés . BB00 Nagykanirsa, Irzsói:etler7.

Ttlefonlfax: .l"]ó'93 ]l3l j{] . ["mail: prne()kanilsaesil.|otna.hu " t'..lillw'kanirslisatorna.hu


