POROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Készült: a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény, valamint a módosításáról
szóló 2008. évi CVIII. Törvény III. fejezet 5. §-ában foglaltak alapján.
A Kbt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakat Poroszló Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzata alkalmazásával kell teljesíteni. A tervben szereplő közbeszerzési eljárásokat
Poroszló Község Önkormányzatának Körjegyzőségi Hivatala, vagy külső megbízott, vagy a
kettő kombinációja folytathatja.
A közbeszerzési eljárások megindításának alapja a közbeszerzés becsült értékének
meghatározása. A becsült érték alapján választható ki az alkalmazandó eljárásrend.
I.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, valamint a módosításáról szóló 2008.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Évi törvény 74. §. (1)
bekezdése alapján:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
szolgáltatás megrendelés esetében: 8,0 millió forint,
szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint,

A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1től- 2011. december 31-ig:

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

A Kbt. 176. §. Alapján a közösségi értékhatárok:
• Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 387.000 euró.
• Építési beruházásokra vonatkozó értékhatár 4.845.000 euró.
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Poroszló Község Önkormányzata 2011. évben tervezett közbeszerzési eljárásai a Kbt.
VI. Fejezetének alkalmazásában:

ÖKOCENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÁBAN:

I.

ESZKÖZBESZERZÉS:

Közbeszerzési eljárás típusa: Általános egyszerű eljárás.
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó nettó költség:
30.000.000,-Ft
Dokumentáció kidolgozásának ideje:
2011. május hó
Ajánlati felhívás megjelenése: 2011. május hó
Ajánlatok értékelése: 2011. június hó
Szerződéskötés: 2011. június hó

II.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE:

Közbeszerzési eljárás típusa: Közösségi nyilt eljárás.
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó nettó költség:
41.000.000,-Ft
Dokumentáció kidolgozásának ideje:
2011. április hó
Ajánlati felhívás megjelenése: 2011. április hó
Ajánlatok értékelése: 2011. május hó
Szerződéskötés: 2011. május hó

Közbeszerzés az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára alatti eljárások esetén:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (IX.14) sz.
határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT III. fejezete az egyszerű
közbeszerzési eljárás értékhatára alatti beszerzésekre vonatkozóan pályáztatási eljárást ír elő.
E fejezet szabályai szerint meghívásos pályázati eljárás alapján kell eljárni, ha az
önkormányzati költségvetésből finanszírozott megvalósítandó építési beruházás (becsült)
összege meghaladja a nettó 2. 000.000,-Ft-ot, de nem éri el az egyszerű közbeszerzés építési
beruházásokra vonatkozó értékhatárát, valamint az önerős beruházásokat értékhatártól
függetlenül.
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VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA
I.

ESZKÖZBESZERZÉS:

Közbeszerzési eljárás típusa: Egyszerű hirdetményes
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó nettó költség:
6.400.000,-Ft
Dokumentáció kidolgozásának ideje:
2011. január hó
Ajánlati felhívás megjelenése: 2011. február 18.
Ajánlatok értékelése: 2011. február 23.
Szerződéskötés: 2011. március 02.

Jelen terv Poroszló Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának melléklete.
A terv 2011. december 31-ig megvalósuló beruházásokat, beszerzéseket
tartalmazza, mely a Kbt. 5. §. (3) bek. foglaltaknak megfelelően módosítható.
Poroszló, 2011. április 14.

Bornemisza János sk.
polgármester
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