
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. szeptember 3-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
108/2015.(IX.3.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2015 évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 
68/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat mellékletét képező Közbeszerzési Terv e határozat mellékletét képező Közbeszerzési Tervre módosul.  

 
Erről értesül:  

1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
     dr. Tatár Gábor sk. 
     jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. szeptember 4. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 



 
 

Közbeszerzési és beszerzési terv 2015. év 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
 

Az ajánlatkérő 
szervezet 

megnevezése 

A szerződéshez 
rendelt elnevezés 

A beszerzés 
tárgya: 

(árubeszerzés
, szolgáltatás 
megrendelése
, szolgáltatási 
koncesszió, 

építési 
beruházás, 

építési 
koncesszió) 

Becsült érték: 
(nettó Ft) 

Az alkalmazott eljárásrend* 
(közösségi értékhatárt elérő, 
vagy az alatti, indokolással) 

 
 
 

A közbeszerzési 
eljárás fajtája 

 

A hirdetmény 
megjelenésének 

tervezett időpontja 

Az alkalmazott 
bírálati szempont 
(összességében 
legelőnyösebb 
ajánlat vagy 

legalacsonyabb 
összegű 

ellenszolgáltatás) 
 

Részvételi/ 
ajánlattételi 

határidő tervezett 
időpontja 

Eredményhir-
detés tervezett 

időpontja: 

Szerződés-kötés 
tervezett 
időpontja 

Fegyvernek 
Város 

Önkormányzata 

Vállalkozási 
szerződés  

árubeszerzés
megrendelése 34.395.190.- 

közösségi értékhatár alatti, 
nemzeti értékhatárt meghaladó 

 

Kbt.121.§.(1)bekezdés b) 
pontjára hivatkozással, a 

törvény Második Részében 
meghatározott szabályok 

szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

 

2015.03.10. 
Legalacsonyabb 

ellenszolgáltatású 
ajánlat 

2015.04.08. 2015.04.27. 2015.05.08. 

Fegyvernek 
Város 

Önkormányzata 

Vállalkozási 
szerződés  

árubeszerzés
megrendelése 
gumikerekes 
rakodókép 
beszerzése 

KEOP 
1.2.0/09-11-
2011-0052 

25.000.000 közösségi értékhatár alatti,  

A Kbt. 122/A § alapján 
25Mft-ig hirdetmény 

közzététele nélküli nem 
tárgyalásos eljárás 

2015.09. 
Legalacsonyabb 

ellenszolgáltatású 
ajánlat 

2015.08.24 2015.09. 2015.09. 

Fegyvernek 
Város 

Önkormányzata 

Szerződéses 
megállapodás 

Örményes 
település 

szennyvízcsa
torna hálózat 

kiépítése, 
szennyvíztisz

tító telep 
bővítése 
KEOP 

1.2.0/09-11-
2011-0052 

846.600.643 közösségi értékhatár alatti, 

A Kbt. 2011.évi CVIII. 
tv.94.§ (3) bek. b.) 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás 

2015.09 
Legalacsonyabb 
ellenszolgáltatású 
ajánlat 

2015.09. 2015.09 2015.10 

      
      

 
 

 
………………………………………………. 

cégszerű aláírás 
 


