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I(ardos I(özség Önkormányzatának a 2020. évre vonatkozó költségvetése alaplán a l(bt. hatáIya

aIá tartoző beszerzése nincs.

Egyéb infotmációk:
A Kbt. 42. § (1) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatátozott ajánlatkétők - a

központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év eiején, legkésőbb március 31,, nap)áig
éves összesített közbeszetzési tefvet (a továbbiakban: közbeszetzési terv) készítenekaz adott évte

tefvezett közbeszetzéseikről, A közbeszerzési telvet az ajánlatkérő legalább öt évig megőtzi. A
közb eszerzési terv nyilvános.
A (2) bekezdés szerint a kőzbeszerzési tets, elkészítése előtt az ajánlatkétő indíthat közbeszeruési
e\járást, amelyet a terwben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A (3) bekezdés rendelkezése szetint a közbeszerzési terv nern vonja maga után az abban
megadott közbeszerzésre vonatkoző eIjárás 1efo$121{5{nak kötelezettségét. Az alánlatkérő a

kőzbeszerzést tewben nem szereplő közbeszetzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított kőzbeszerzésre vonatkozó e|lárást is lefolytathat. Ezekben 

^z 
esetekben a

kőzbeszerzési tervet módosítani kel], az ilyen igény vagy egyéb váItozás felmerülésekor, megadva a

módosítás indokát is.

A (4) bekezdés kimondia, hogy az alánlatk&ő köteles a Kőzbeszetzési Hatőság y^gy a

jogszabályban az ajánlatkérő e]]enőrzéséte feljogosított szefv kétésére a kőzbeszerzési terwét

megküldeni.
A l(bt.43. § (1) bekezdés a) pontja szetint az alárlatkétő köteles a l(özbeszetzési HatóságáItaI
műkódtetett I{özbeszerzési'Adatbázisban - amennyiben a l(özbeszerzési Adatbázisban valő
közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartőja honlapján - közzétenni a kőzbeszerzési
tela/et, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.

Az elekttonikus közbeszerzés tészletes szabáIyatről szőIő 424/2017. (XII. 19.) I(orm. tendelet 7.§

(4) bekezdése éttelmében az alánlatkétő a I(bt. 43. § (1) bekezdés a), b), és e) pontja, valamint a

I(bt. 103. § (6) bekezdése és 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a l{bt. 113,

i r-4,
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