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Na gyka nizsai Re gion áIis Szen nyvíztársulás
Regional Waste Water Association Nagyka mizsa

xoznrsZERZÉsI TERy
2071. éai teruezett beszerzések



Kőzbeszerzési terv
Nag}'kaniz"ai Regionális Szcnnyvíztár:;rjlás - Reeitlrra] \\.l-tc \\ .tiL,: \... )..-].ltil )ll \agr,k.rnizsa

Figyelemmel arra, hogy a Társulás önálló jogi személr iséggel rendelkezti törzskörryvi jogi

Személy, a közbeszerzésekről szóIti 2OO3. évi CXXIX. törr'énv 22.s (1) Lrekezdés d) porrtjával

összhangban - a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseit közbeszerzési eljáráSok útjan

köteles megr'aI ósítarr i.

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás, mint Ajánlatkérő közbeszerz.ésl

szabá|yzatára is tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXX. törvény vonatkczó

előírásai szerint köteles elkészíteni a2077. évikőzbeszerzési tervét, amely nvilvános:

A kiizbeszerzések és g közbeszerzési eljárások teraezése és előkészítésa

5.S
(7) A22, $ (1) trekezdésében meghatározott ajitnlatkérők - kivéve azY, Íeiezet szerint

eljáró ilyen aiániatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az

ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb ápr'i|is 15.

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbesz,eri:'ési tcrr')

kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A kozbeszerzési tcrvet az

ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) Akőzbeszerzési tervet' valamint annak módosítását (módosításait) a:: ajárrlatkeríirlck

a lronlapján, ha ttem rencleikezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa hclnlaplán - a

kozbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétij| számított ijt
munkanapon belül -közzé kell tennie. A22.s (1) bekezdés rl) pontja szerinti ajánl.rtké:rő a

kőzbeszerzési terr,et, r.alamint annak módosítását - a kötelező kőzzétételét kör,etőetr - er

lrelyben szokásos módon is közzéteheti. A kőzbeszerzési tervnek a lronlapon a iztrgvtrr,et

kovető évre vonatkozó közbeszerzésj terv horriapon történő közzétóteiéig kt'il

elérhetőnek lennie.

(3) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az a1énlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,

ari..elyet a tervben szintén nregfelelően szerepeltetni kell.

(4) A kőzbeszerzési terr, nem vonja maga urtán az abban megadott közbeszerzésre

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a klizbeszerzi'st
tervben nem Szereplő kiizbeszerzésre va1y a tervben foglaltakhoz képest móclosítolt

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, j.la az általa előre nen.. iátható clkk'<li

előállt közbeszerzési igén.v vagy egyéb vá|tozás merült fel. Ezekben az esetckben a

közbeszerzési terr'et nródosítani kell az ilyen igény vagy egyéb vá]tozás felmerült1sektrl.

megadva a módosítás irrdokát is'

(5) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa va1y aZ illetékes eilenőrző szervek

kérésére a közbeszerzési tervét megktildeni.

A Társutás a fentieknek megfetelően a ki)zbeszerzésekrő! szóló 2003. évi C]XXIX. törvénvl.lt.n

meglratározott lratáridőre ér,es összesített beszerzési tervet készített, amelvriek t'c1szeként

összeállította a következő költségvetési év részletes, valamint nagybani kijzbesztrz'ési tervct

A nagybani terv fetépítése megegyezik a részietes tervéVel. A két terv abbari kíiltirr-biizik

egymástól, hogy a nagybani tervet olyan mélységben kell megtervezni, trnre|yct a na$vrrl.:l:

a)
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Ki5zbeszerzési terv
\.:;.. 1....1,..' [lcrilrr.ális Szc.nrrr,víztárstrlás - Regional Waste }\l.-ltt'r .\sstlci.rtion \.igr,k.anizsa

;.itl[;11ra rclrc1elkezc.Sre álló lriányosabb információk és a bizonvtaiansáei tén1'ezők - pI.
.lrbecslések. stb. - lehetőr.e tesznek.

A Részletes Kőzbeszerzési Terv jóváhagyása előtt is lehetőség Van - a közbeszerzésekrőI szóió
2003. évi CXXX. törvén-l. 5. s (2) bekezciése alapjan _ közbeszerzési eliárás irrdítására.
Amennyiben ilyen eijárásra sor kerül, űgy azt a Társulási Tanács döntéshozó szerve esi:tj
engedélyével szabad megkezdeni. A megkezdett közbeszerzési etjárást .r Rész]etes
Kőzbeszerzési Tervbe - a Kbt. 5' s (3)-(4) bekezdése szerint - annak jóváhagy,.ása el(jtt be kt.ll
építeni.

A nvilvárros közbeszerzési terv iáblázatos formában legalább a következő ad.rtclkal'
tartalmazza:

* aközbeszerzés tárgyát;
* az azon belül megvaiósítandó fő feladatokat;
.:. akózbeszerzési eljárás irvornán létrejövő szerződés teljesítésének határidejét;
* a közbeszerzési e|járás tervezett megkezdésének iclőpontját" amelynek biztosítania keIl

a szerződés fenti lr atári d őre történő teljesíthetőségét;
n szükség esetén egyéb információkat.

A részletes közbeszerzési terv táblázatos formábarr legalább a kör,etkező adirtokal
tartalmazza;

.:. a közbeszerzes tárgyát;
* az azon belü| megl.alósítar'rdó fő feladatokat;
* a becstjlt forr.ísigénvt;
* a forrásigénv biztosításának módját;
* a közbeszerzési e]iarás n1'omán léh.ejövő szerződé:s teljesítésérrek határidejcít;
.:. a közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontjá! amelynek triztosítarria keli

a szerződés felrti határidőre történő teljesíthetőségé!
n a közbeszerzés sF':eciáiis kőveteiményeinek meghatározásáért felelős sz:emi:lvt, t'iki

egyben a kiizbesz.'erz'ésj eljárás előkészítésének és lebonyoiitásának viárlrató
témaf'eIelőse;

* a közbeszerzési eljárás íezárásárrak nyilvántartására szolgáló üres rubrikát (anrety a

közbeszerzési eijár.1s ténvleges lezárását követően kerül kitöltésre (pt. ,,eredménytelelrt
2071. 07. 17.,, , ,,szer7,ődéskötés 2071, 07. 31',, , stb. bejegyzésekkel);

.;. szükseg esetén egyéb információkat.

Az ajónlntkétő hiaatalos ntegtetlezése és címe

Nagykanizsai Regionális SzennyvÍztársulás
Cím: IfLl - 8800 Nagykanizsa, Erzsébett&7.
Képviseletében: Tóth Nándor, Társulás elrröke
Telefcn: +36-93-31 3-1 38
Telefax: +3ó-93-31 3.i38
E-mail: istr,';n.f r tostit,dzviz. hu
Internet crm (URL): rv w.,r'. ka ni zsacr;;riorna.hu
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Közbeszerzési ten'
Nagyka!.Iil:s.li llcgiorliilis Szetrrryviztársulás - Rcgitlrl.lI i\.l-:L 'l., . \--. ' .:: ]' \..r!. k :iti;*.l

1z ajanlntkérő típusn

Regi orrá li s/helyi SZintű
Kbt.22. S (1) bekezdés t{; pontja alapján klass;:ikus ajanlatkérő.
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NYILVÁNoS KoZBESZERZÉSI TERV

A ktizbeszerzés tárgya | ll"j:eszerzés 
nrennyisége, a

I rnegvalÓsítandő fó feladatok

Beszerzési eliárás Az e|járás
indításának

tervezett
dátuma

A szerzódés
teljesítésének

várhatő
idópontja vagy

a szetzódés
idótartama

Egyéb
informáciÓ

Íajtája típusa

I 
Nagykanizsa agglonreráci<.l

I 
csatornahá| zat ős szennvvíztisztíto

1. i teicp íejl:sztttc pro;ekt - Nagvkanizli
I szennyvíztisztítÓ.telep bóvítése
ivállaikozásiszerzódéskeretében Iszerzódéskeretében

IV. fejezet
szerinti nyílt
eljárás

építési
beruházás

2011' április
2013.
szeptember

Nagykanizsa agglomerácio I 
A Nagykanizsa agglomeráció
csatorrrahá lő zat és szennv v ízti sztító
tele1.l fej|esztése projekt keretében a
csatornahá lőzat bóvítésérrek
kivitelezési és tervezési munkáinak
elvégzése a Dél-rryugati régioban
találhatő Rigyác teleptilés egyes
részein.

IV. fejezet
szerinti nyílt
eIjárás

építési
beruházás

2011. jrinius 2012,május

VI. fejezet szerinti
általános,

egyszeríí eljárás

szolgáltatás
megrende|és

2011. jrinius 20 év
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. -'' k.lrli,,l.li Iit.:-llrlt-t;liis :zt.tllt'r'í.ztarsulas 20l]. cl i ktjzbeszerzési terve az .rkii.i.iiis
.:llt.tcitik ós .r t.e.rI..it']kL'zest.,.' áiiti elcrirárrr'zartok, forrasok ismeretében keriitt ös.izeáliíiásrt'r.

..\/ ér közi ei(iiraitrr'.:at ntóc]r.isuiás, fclrrás r,áltozás eseién a ielen közbeszerzési tcrr',

.lktualizá]ásra kertii. Amerrnt.iben a ferrtieknek megfelelően a költségvetési é.,, scrálr előre
lrern látható okbtii szükséqesse r'alik a részletes kozbeszerzési terr,ben foglaitak rnó.-1osít.ása,
Va$y' új közbeszerzési eljárilssal történő kiegészítése, akkor azt a Társtrlás Prcljekt
MegrlaIósít;ísi E,gr'ség (P}"{E) ..,t-'zetője kezdeményezi a Társulás felé.

Nagukanizsn, )011. áprriiis 4.
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Nagykanizsai Regiclnáiis Szennyr,íztársulás i

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
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