
13} Beszerzési terv összeálIítása

A Beszerzési terv vonatkozásában az AQUA Kft. a Kbt. 33. $-ban fog|a|t köte|ezettségeket - a részére
irányadó közbeszerzési értékhatárok figyeIembe véte|éve| - magára nézve köte|ezőnek ismeri el.

Az Üzleti terv elkészítésével egyidőben a gazdasági vezető köteles a mindenkorijogszabá|yi határidők
figye|embe véte|ével összegyűjteni és fe|Ü|vizsgálni a beszerzési és közbeszerzési igényeket. Az
igények fe|ülvizsgá|atakor - figye|emmeI a Kbt. 18. $ (2) bekezdésében fog|a|takra - szétvá|asztja a
közbeszerzési értékhatárt megha|adó és azt e| nem érő igényeket, és annak a|apján tárgyévre
vonatkozó Beszerzési tervet készít. Ezt az üz|eti évre vonatkozó Üz|eti tervben rész|etesen,
te|epü|ésenként szerepe|teti. A te|epü|és megnevezése a vagyonkezelési szerződések te|jesü|ése, az
érintett te|epü |ésekke| történő eIszá mo|ás miatt köteIező.
A cég a beszerzési tervet a telepÜ|ési tu|ajdonosok képvise|őive| műszaki és gazdasági szempontok
a|apján egyeztetve, a beruházási igényeket fe|mérve készíti e|. Vannak olyan beszerzések, ame|yek
minden telepü|ést érinthetnek (p|. egy közös haszná|atú eszköz beszerzése), ezek esetében a
Beszerzésiterv megfele|ő rovatában a,,közös,, je|zést köteIező megje|eníteni.

A beszerzési terv]git rtls4g osz|ik, me|ybő|:
a} Az e|ső részben az AQUA Kft. szerepe|teti a közbeszerzési értékhatár fe|etti beszerzéseit, a

mindenkori Kbt.-ben fogIaIt szabá|yok aIapján. Ezek megjeIentetésérő| az AQUA Kft.
gondoskodik.

b) A második részben szerepelteti a könnyített eljárás a|kaImazásávaI megva|ósu|ó beszerzéseit,
ame|yet csak a MEKH-nek, iIletve a be|ső szabályozásban meghatározott egyéb szemé|yeknek
küld meg, azt nyi|vánosan honIapján közzéteszi.

A mindenkor hatá|yos, MEKH á|taI jóváhagyott Beszerzési Szabá|yzatot és az annak mel|ék|etéül
szo|gá|ó Beszerzési tervet (a fentiek szerinti eltérésse|) az AQUA Kft' a honIapján közzéteszi.

A beszerzési tervnek tarta|maznia ke||:

Közbeszerzések esetén :
tárgyát;

mennyiségét;

CPV szerinti számát;
az irányadó eljárási rendet;
a tervezett e|járási típust;
a beszerzések tervezett időbe|i ütemezését;
e|őzetes összesített tájékoztató közzététe|ének tényét'

Egvéb beszerzések esetén a beszerzés:
tárgyát;

mennyiségét;
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annak a|apvető tartaImának meghatározását;
a beszerzések tervezett időbeIi ütemezését;
érintett teIepülés megnevezését;

amennyiben ,,közös,' beszerzés történik, akkor annak megjelö|ését.

Fentieken tú|menően a beszerzési tervnek tartaImazza:
a beszerzés forrásáu

az e||átásért fe|elős részére lefo|ytatott (átvett) közbeszerzés tényét;
a közbeszerzés kapcso|atát a gördü|ő fejIesztési terwel, pontosan behivatkozva a
megva|ósított pont megnevezését és végrehajtott tartaIm át (2014. évtől kezdve),

A Beszerzési terv formátumát je|en Szabályzat 3'sz' mel|ék|ete tartaImazza.

í4l Gördü|ő feilesztési terwe! történő kapcso|ódás (2014.-tőI ki,telező)

A je|en szabá|yzat készítésekor a Gördülő fejlesztési terv készítése ugyan még nem köte|ező, azonban
a már most |átható szabá|yzási igények e|őzetesen megfogalmazásra kerÜ|tek, az a|ábbiak szerint:

a Gördü|ő fej|esztési tervben meghatározott fejlesztési köte|ezettségek a Beszerzési tervben,
i||etve a tárgyévi kö|tségek között tervezésre ke||, hogy kerü|jenek;
a Beszerzési terv szerinti időbe|i ütemezés legyen összehango|va a Gördü|ő fej|esztési terv
szerinti ütemezésse|;

Iegyen érvényes keretszerződés a tarta|ékképzési köte|ezettséggel érintett eszközök /
kész|etek pót|ására, a feIhasználási ütemezés szerint előírt |ehívható mennyiségekke|, i||etve
Iegyen fe|készü|ve az AQUA KFT az eset|eges e|látási vészhe|yzetek soron kívti|i megoldására,
akár saját erőforrások képzésével, akár megfeIelő rendelkezésre á||ási szerződések
megkötéséve|.

Fentiek megvalósításáért a gazdasági vezető, e||enőrzéséért az Ügyvezető igazgató fe|e|, a szabá|yzat
készítésekor a 2, sz. me|léklet szerinti szemé|vek szerint.

15) Egvéb rendelkezések

Az AQUA Kft. a beszerzéseivel kapcsolatosan az alábbi szabá|yokat aIkaImazza még:

A Vksztv. 67' 5 (1) bekezdése szerinti víziközműves kapcso|ódó szo|gá|tatás beszerzéséve|
kapcso|atosan je|en beszerzési szabá|yok nem a|ka|mazandóak, ott a mindenkori vonatkozó
miniszteri rendeIet határozza meg az átvételiárakkal kapcso|atos e|őírásokat.
Az MNV Zrt,-tő|, i||etve önkormányzatoktó| vagyonkezelésre átvett építmények / eszközök
átvétele je|en Szabá|yzat szerint nem minősü| beszerzésnek, arra vonatkozóan az Nvtv. és a
z54l 2007 . (X' 1-.) Kormá nyrende|et e|őírásai az i rányadóa k.
Az összeférhetet|enség tekintetében az AQUA KFT minden beszerzési e|járása tekintetében a
Kbt' szerinti összeférhetet|enségi szabáIyokat aIka|mazza, ahhoz képest e|térést nem határoz
meg.
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