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POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

2013. 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 2013. 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. 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.. törvény 67. §. a  
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Kbt.) 10. §. (1) bekezdés 
b.) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-től – 2013. 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  2013. január 1-től – 2013. 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.  

 
    

  

A 2013-ben hatályos közbeszerzési értékhatárokat nettó Forint értékben az alábbi táblázat 
szemlélteti  

 

IV. 
 
 

2013. évre tervezett közbeszerzési eljárások 
 
1.) 
 
Poroszló Község Önkormányzata napelemes rendszer telepítését tervezi az önkormányzat 
fenntartásában működő épületeken.  
a.) Időbeli ütemezés:  2013. január 30. 
b.) A közbeszerzés tárgya:  „ Helyi hő és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energia forrásokkal”  KEOP-2012-4.10.0/A  pályázat keretén belül. 
c.) Irányadó eljárásrend:    nyílt közbeszerzési eljárás 
d.) A projekt teljes költsége: 36.519.287.-Ft 
e.) Projekthez igényelt támogatás összege: 31.041.393,-Ft 
f.) Projekthez biztosított teljes önerő összege: 5. 477.894,-Ft 
g.) Tervezett  eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának  helye:  
2013. január hó  
Napsugár Óvoda  Poroszló, József Attila út 15. hrsz:  1073                                         
Tisza-tavi ÖKOCENTRUM Poroszló Kossuth út 41.                  hrsz:  2024 
h.) A megvalósulás tervezett időpontja: a pályázat elnyerésének feltételéhez kötött. 
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j.) A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama:  
2013.  december 31-ig  
 
 
I. Árubeszerzés:  
II. Építési beruházás:  X 
III. Építési koncesszió:  
IV. Szolgáltatás megrendelés: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
  

 
 
2).   
 
Poroszló Község Önkormányzata napelemes rendszer telepítését tervezi az önkormányzat 
fenntartásában működő épületeken.  
a.) Időbeli ütemezés:  2013. január 30. 
b.) A közbeszerzés tárgya:  „ Helyi hő és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energia forrásokkal”  KEOP-2012-4.10.0/A  pályázat keretén belül. 
c.) Irányadó eljárásrend:    nyílt közbeszerzési eljárás 
d.) A projekt teljes költsége: 44.614.922.-Ft 
e.) Projekthez igényelt támogatás összege: 37.922.683,-Ft 
f.) Projekthez biztosított teljes önerő összege: 6.692.239,-Ft 
g.) Tervezett  eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának  helye:  
2013. január hó  
Vass Lajos Általános Iskola Poroszló, Alkotmány út 3. hrsz: 567/1.                                        
Napköziotzthon Poroszló, Palota utca 4. hrsz: 562/1. 
h.) A megvalósulás tervezett időpontja: a pályázat elnyerésének feltételéhez kötött. 
j.) A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama:  
2013.  december 31-ig  
 
 
I. Árubeszerzés:  
II. Építési beruházás: X 
III. Szolgáltatás megrendelés: 
IV. Építési koncesszió: 
V. Szolgáltatási koncesszió: 
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V. 
 

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. 

 
 

VI. 
 

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. 

 
 
A közbeszerzési terv a Kbt.  33. §. (3) bekezdése alapján az abban foglaltaknak 

megfelelően módosítható. 
 
Poroszló, 2013.  március 27.  

                                                                       Bornemisza János   sk. 
                                                                       polgármester 

 
 
Záradék: 
 
Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 27- én megtartott 
ülésén hozott 28/2013. (III.27)  önkormányzati  határozatával jóváhagyta. 
 
 
 

 


