
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
36/2017.(III.09.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A 2017. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. tv. 42. § (1) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét a mellékletben található formában és tartalommal 
jóváhagyja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
      Herman József sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2017. március 10. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 



 
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

 
 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés A beszerzés becsült 
értéke  

(tekintettel az 
egybeszámításra) 

Nettó HUF 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés  

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram Fegyvernek 

16000000-5 
18100000-0 

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő, a közösségi 
értékhatár alatti 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatással 

induló nyílt 
eljárás 

2017. március 2017. április 55.620.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram 

tejfeldolgozáshoz 
kapcsolódó csomagoló és 

pasztőröző készülék 
valamint függesztett 
permetező és öntöző 
rendszer és tartozékai 

beszerzése 

16000000-5 
18100000-0 

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő, a közösségi 
értékhatár alatti 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatással 

induló nyílt 
eljárás 

(egybeszámítási 
kötelezettség 

alapján) 

2017. május 2017. június 10.000.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken  - munkaruha, 
védőeszköz beszerzése 

18100000-0 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Kbt.111. § (1) bek. 
j), k) pontjai 

alapján kivétel  
2017. március 2017. április 1.500.000.- 



 
 

II. Építési beruházás 
  

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken - tejkezelő és 
tűzi víztároló építése 

45000000-7 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. május 2017. június 8.000.000.- 

 
III. Szolgáltatás-megrendelés 

 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken (térkő 
minősítés) 

71300000-1 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. március 2017. május 1.000.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken (hulladék 
szállítás és ártalmatlanítás) 

90500000-2 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. március 2017. március 2.200.000.- 

 
Jóváhagyva: 2017/03/09 KT ülésen a 36/2017.(III.09.) sz. önkormányzati határozattal 
 




