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POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

2015. ÉVI 
 

KÖZBESZERZÉSI TERVE  
 

 
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6. § (1)  bekezdésének b) pontjában ajánlatkérőnek 
minősülő a Kbtv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. évre  az alábbi közbeszerzési 
tervet készíti.  
 
 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatkérőként a Kbtv. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 70. §, a  Kbtv.) 
10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbtv. 
szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt -  2015. január 1-től – 2015. 
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 Kbtv. 114. §. (2) bekezdés szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár  2015. január 1-től – 2015. 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 2015-ben hatályos közbeszerzési értékhatárokat nettó Forint értékben az alábbi táblázat 
szemlélteti  

 

IV. 
 
 

2015. évre tervezett közbeszerzési eljárások 
 

1. NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE: 2015. 
 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0021 pályázat, 
Pályázatíró és közbeszerzést bonyolító:  VANESSIA Magyarország Kft. 1118  
Budapest, Maléter Pál út 4. G.ép.IV/4.  
Elnyert támogatás összege: 36.213.683,-Ft  (100 %-os)  
Saját rész: nincs  
Kivitelező: Solar-Side Kft. 1172 Budapest, Dormánd utca 6/B. 
CPV.kód: 45234115 
 
2.ÚTFELÚJÍTÁSOK Poroszló belterület  2015. 
 
Helyi utak felújítása: Hősök, Vásár, Zsámba-köz és Földosztás utcák, valamint 
Sárgapart és Ifjúság utcák közötti összekötő út felújítása, illetve a Mentőállomás 
előtti felület aszfaltozási munkáinak elvégzése. 
Közbeszerzést bonyolító  Provitál Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1123 Budapest 
Alkotás út 53. 3.e. 
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Pályázaton elnyert összeg: nincs 
A felújítás összege: 21.192.378,-Ft + ÁFA (  saját erő) 
Az eljárás során kiválasztott kivitelező:  STRABAG Általános Építő Kft. 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)  
CPV.kód:45231000 

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 Kbtv.  33. § (3) bekezdése alapján az abban foglaltaknak 

megfelelően módosítható. 
 
Poroszló, 2015.  május 21. 
 

                                                                       Bornemisza János   s.k. 
                                                                       polgármester 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április  án megtartott ülésén 
hozott 43./2015. ( V.21.)  önkormányzati  határozatával jóváhagyta. 
 
Poroszló, 2015. május 21.  
 
Szabó Lászlóné 
jegyző 
 
 
 

 


