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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési terve 

Elfogadva a 37/2015.(III.27.) Öh. sz. határozattal, módosította: 51/2015.(V.06.), 102/2015.(IX.09.), 107/2015.(X.20.) és 117/2015.(X.28.)Öh.sz. határozat. 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége  Irányadó eljárásrend, 
eljárás típus  

A 
közbeszerzés 
becsült értéke            

(nettó) 
Ft-ban 

A 
közbeszerzés 

  lebonyolítója 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Megjegyzés, egyéb információ 

I. Áru-beszerzés 

1. Startmunka program 2015-höz tartozó 
különféle gépjárművek 
beszerzése 

Hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás Kb. 10 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015. II. 

negyed év 
 

 
 

2015.  III 
negyed év 

 

 

2. Startmunka program 2015-höz tartozó 
különféle építőanyagok 
beszerzése 

Hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás Kb. 18  MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.  II. 
negyed év 

 

 
 

2015. III 
negyed év 

 

 

3. Startmunka program 2015-höz tartozó 
különféle üzemanyagok és kenőanyagok 
beszerzése 

Hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás Kb. 12 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.  II 

negyed év 
 

 
 
 

2015. II. 
negyed év 

 

 

4. Startmunka program 2015-höz tartozó 
különféle munka-  és védőruhák 
beszerzése 

Hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás Kb. 9  MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.  II 

negyed év 
 

 
 

2015.  III 
negyed év 
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 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

 Irányadó 
eljárásrend, 
eljárás típus  

A 
közbeszerzés 

becsült 
értéke            
(nettó) 
Ft-ban 

A 
közbeszerzés 

  lebonyolítója 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Megjegyzés, egyéb információ 

II. Szolgáltatás megrendelés 

1.Háziorvosi ügyelet biztosítása 

Nyílt, 
A Kbt. 121. § 

(1) bekezdés b) 
pontja szerinti 

eljárás 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

2015.  II 
negyedév 

 

2015.  II 
negyedév 

  

2. Közétkeztetés biztosítására 

Nyílt, 
Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) 
pontja szerinti 

eljárás 

 

Külső 
közbeszerzési 

tanácsadó 
 

2015.  II 
negyedév 

 

2015.  II 
negyedév 

  

3. Önkormányzati gépjármű flotta 
tartós bérletének közbeszerzési 
eljárása 

A Kbt. 122. § 
(7) bekezdése 

alapján 
hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

8-25 
 millió Ft 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.II. 

negyedév 
 

 
 
 

2015. II 
negyedév 

 

 

4. Polgármesteri Hivatal  gépjármű 
flotta tartós bérletének közbeszerzési 
eljárása 

A Kbt. 122. § 
(7) bekezdése 

alapján 
hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

8-25 
 millió Ft 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.II. 

negyedév 
 

 
 
 

2015. II 
negyedév 

 

 

5. Komplex közvilágítási szolgáltatás 
villamos-energia biztosításával és 
üzemeltetéssel  

Nyílt 319.200 EFt 
 

Külső 
közbeszerzési 

tanácsadó 
 

2015. IV. - 
2016. I-II. negyed 

éve 
 

2016. I-II. 
negyedév 
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 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
 Irányadó 

eljárásrend, eljárás 
típus  

A 
közbeszerzés 

becsült 
értéke            
(nettó) 
Ft-ban 

A közbeszerzés 
  lebonyolítója 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Megjegyzés, egyéb információ 

III. Építési beruházás 

1. A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és 
Iskola épületének energetikai fejlesztése 

A Kbt. Harmadik 
rész szerinti nemzeti 
eljárás, hirdetmény 

és tárgyalás nélkül, a 
Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerint 

50-150 
millió Ft 

 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.II.-III. 
negyed év 

 

 
 
 
 
 

2015. II.-III. 
negyed év 

 

 

2. A bátonyterenyei Váci Mihály 
Gimnázium épületének energetikai 
fejlesztése 

A Kbt. Harmadik 
rész szerinti nemzeti 
eljárás, hirdetmény 

és tárgyalás nélkül, a 
Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerint 

50-150 
millió Ft 

 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.II-III 
negyed év 

 

 
 
 
 
 

2015. II-III 
negyed év 

 

 

3. A Fáy András Szakképző Iskola és 
Kollégium épületének energetikai fejlesztése 

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja 
alapján, nemzeti 

eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

max.150 
millió Ft 

 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.III. 

negyed év 
 

 
 

2015. -III. 
negyed év 

 

 

 
 


