
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról 

9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata 

a 2015. évi Közbeszerzési terv módosításáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervet e 

határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

  Dr. Feik Csaba jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 348/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 

TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK 2015. 

   

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. tv.  33. § (1) bekezdése alapján 2015. évre az alábbi közbeszerzési 

tervet fogadja el.  

2015. évben tervezett közbeszerzések: 

  

  

  A közbeszerzés 

tárgyának 

tervezett kezdete 

A szerződéshez rendelt 

elnevezés 

Közbeszerzés 

értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I. 2015.április Ercsi Hétszínvirág Óvoda 

férőhely bővítése 

86.819.362,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 

(7) bekezdés a) pontja 

szerint 

II. 2015. április Utak- járdák felújítása 59.826.728,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 

(7) bekezdés a) pontja 

szerint 

III. 2015. július Eötvös József Általános 

Iskola tetőfelújítás, 

homlokzat szigetelés és 

fűtéskorszerűsítés és a 

Baczakó Péter 

Sportcsarnok öltözőinek és 

folyosójának felújítása 

55.797.233,- Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 122.§ 

(7) bekezdés a) pontja 

szerint 

IV. 2015. augusztus KEOP-5.7.0/15-2015-0147 

kódszám alatt megvalósuló 

„Ercsi Eötvös József 

Általános Iskola 

épületegyüttesének 

energetikai korszerüsítése” 

100.500.000,-Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész  

122/A. § pont szerint 

  

  

  



A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési 

terv nyilvános. 

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 

igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 

kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a 

közbeszerzési tervét megküldeni. 

 

Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az 

Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója 

honlapján – közzétenni. A közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó 

közbeszerzési terv közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 

 

Ercsi, 2015. szeptember 23. 

 

 

…………………………………… 

     Ercsi Város Önkormányzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


