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POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

2012. ÉVI 
 

KÖZBESZERZÉSI TERVE  
 

 
Poroszló Község Önkormányzata  a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény, 6. §. 
(1)  bekezdésének b) pontjában ajánlatkérőnek minősülő, a tv. 33. §. (1) bekezdésében 
foglaltak alapján 2012. évre  az alábbi közbeszerzési tervet készíti.  
 
 Poroszló Község Önkormányzata ajánlatkérőként a Kbt. 5. §.-a szerint visszterhes szerződés 
megkötése céljából köteles lefolytatni a megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása 
érdekében a közbeszerzési eljárást. 
 
A közbeszerzési eljárások megindításának alapja a közbeszerzés becsült értékének 
meghatározása. A becsült érték alapján választható ki az alkalmazandó eljárásrend. 
 

I. 
 

Az egyszerű eljárás vonatkozásában a 2012. évre irányadó nemzeti közbeszerzési 
értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény  70. §. (1)-(2) bekezdései határozzák meg. 
 
A  Kbt. 10. §. (1) bekezdés  b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 
1- től  - 2012. december 31-ig :  
 
a) Árubeszerzés esetében:   8,0 millió forint 
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint  
c) Építési koncesszió esetében:  100,0 millió forint, 
d) Szolgáltatás megrendelése esetében:    8,0 millió forint 
e) Szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint 
 
                                                                         II. 
 
A Kbt. 114. §. (2) bekezdés szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár  2012. január 1-től – 2012. december 31-ig: 
 

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint 
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III.  
 

 
2012. évre tervezett közbeszerzési eljárások 

 
 

 
1).   
Időbeli ütemezés:  2012. február  7 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM  60 db. GPS. 
beszerzése. 
CPV kód:  38112100-4,  
                  48326000-9, 
                  30213100-6, 
Irányadó eljárásrend:    nyílt közbeszerzési eljárás 
Értéke: 9.514.600,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február  7. -  2012.  március  23. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 2012.  
március 23.  
I. Árubeszerzés: X 
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
  

 
 
2).   
Időbeli ütemezés:  2012. február  8. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM 15 csónak beszerzése.  
CPV kód:  34500000-2 
Irányadó eljárásrend:    nyílt közbeszerzési eljárás 
Értéke: 9.285.000,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február  8 . -  2012.  március  23. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 2012.  
március 23.  
I. Árubeszerzés: X 
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
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3).   
Időbeli ütemezés:  2012. február  10. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM  állatbeszerzés 
CPV kód: 03311000-2 
Irányadó eljárásrend:    árajánlatok bekérése  
Értéke: 4.980.000,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február  10. - 2012. április 30. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X 
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
  
4).   
Időbeli ütemezés:  2012. február  15. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM   bútor beszerzés 
CPV kód: 39100000-3 
Irányadó eljárásrend:      árajánlatok bekérése  
Értéke: 470.220,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február  15. - 2012. április 30. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
  

 
5).   
Időbeli ütemezés:  2012. március 23. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM   hangtechnikai 
berendezés  beszerzés 
CPV kód: 92370000-5 
Irányadó eljárásrend:      árajánlatok bekérése  
Értéke:  1.288.000,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. március 23.  - 2012. április 30. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
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IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
 

 
 
6).   
Időbeli ütemezés:  2012. április 4. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM   hidegpára előállító 
berendezés  beszerzés 
CPV kód:   
Irányadó eljárásrend:      árajánlatok bekérése  
Értéke:  2..000.000,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. április 4. - 2012. április 30. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
 
 
 
6).   
Időbeli ütemezés:  2012. április 6. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  ÖKOCENTRUM   Elvarázsolt vízi világ 
beszerzés 
CPV kód: 37520000- 9, 
                37524000- 7, 
Irányadó eljárásrend:      nyílt közbeszerzési eljárás  
Értéke:  11.241.130,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. április 6. - 2012. április 30. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
 
 
 
7).   
Időbeli ütemezés:  2012.  február 10. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  Önkormányzat fénymásoló beszerzés 



 5

CPV kód:                  
Irányadó eljárásrend:      árajánlatok kérése  
Értéke:  274.550,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február 10. - 2012. április 13. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
 
8).   
Időbeli ütemezés:  2012.  február 12. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  Önkormányzati  John Deere X540 
fűnyíró traktor és adapter beszerzés 
CPV kód:                  
Irányadó eljárásrend:      árajánlatok kérése  
Értéke:  2.889.000,-Ft + Áfa 
Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett időpontja: 2012. február 12 - 2012. március 15. 
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartam: 
I. Árubeszerzés: X  
II. Építési beruházás: 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
 
 

IV. 
 

 
Közbeszerzési eljárások  értékhatár alatti eljárások esetén: 

 
E fejezet szabályai szerint, árajánlatok kérése  alapján kell eljárni, ha az 

önkormányzati költségvetésből finanszírozott megvalósítandó árubeszerzés, építési beruházás 
és szolgáltatás (becsült) összege  nem éri el a nemzeti közbeszerzésekre  vonatkozó 
értékhatárt. 

 
 

V. 
 

Ezen Közbeszerzési terv  Poroszló  Község Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának melléklete és legalább öt évig meg kell őrizni. 

A közbeszerzési terv elkészítése és jóváhagyása előtt az ajánlatkérő indíthat 
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szerepeltetni kell. 
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A közbeszerzési terv a Kbt.  33. §. (3) bekezdése alapján az abban foglaltaknak 

megfelelően módosítható. 
 
Poroszló, 2012. április 25.  
 

                                                                       Bornemisza János  sk. 
                                                                       polgármester 

 
 
Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 25- én megtartott 
ülésén hozott  41/2012. (IV.25) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
 

 


