
Kivonat 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-ai 

üléséről készült jegyzőkönyvből 
 

 

21/2012.  (III.26.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Községi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Terve    

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a 2012. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2012. december 31.   

Felelős:     polgármester 

 

 

 

 

 

 

Kivonat hiteles. 

 

OSTOROS, 2012. március 30. 

       Vasas Ágostonné sk. 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

Éves Közbeszerzési terv 2012. 
 

Ajánlatkérő neve: Ostoros Község Önkormányzata  

Székhelye: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.   

  

I. Árubeszerzés 
- 

 

II. Építési beruházás 

 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

- 

 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

 

    

Beszerzés meghatározása,  

megnevezése 

  

Beszerzés becsült 

értéke (nettó eFt)  

Beszerzés 

tervezett kezdete  

Alkalmazott/választott   

eljárás típus  

Megjegyzés  

EMVA 

IKSZT kialakítása és működtetése   53.300         2011.09-2013.02.           meghívásos   Kb.tájékoztató 

CPV-kód:45000000              felelős: pm, jegyző 
        

       ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0049             Kb. tájékoztató 

       Ostoros község vízvédelmi fejlesztései                         63.093          2012.03-2013.03.  meghívásos  felelős: pm,jegyző 

       CPV-kód 4524      

 

      III. Szolgáltatás-megrendelés             Kb. tájékoztató 

Üzemélelmezés vállalkozásba adása             12.000        2012.06-   meghívásos       felelős: pm,jegyző 

55500000-5 
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IV. Építési koncesszió 

- 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió 

- 

 

VI. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés 

- 

 

Egyéb információk  
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2017. december 31.-ig köteles megőrizni.  

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 Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  

Jóváhagyta Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2012. (III.26.) számú határozatával. 
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