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Nógrádmegyer Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő – közbeszerzési szabályzatára is tekintettel 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó előírásai szerint köteles elkészíteni a 

2012. évi közbeszerzési tervét, amely nyilvános: 

 

 

A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése 

 

 

- A 6 § (1) bekezdés a)-d) pontokban meghatározott ajánlatkérők – kivéve a XIV. fejezet szerint eljáró 

ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított 

szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb  március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. 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 hivatalos megnevezése és címe 
 
Hivatalos név:  Nógrádmegyer Község Önkormányzata 
Postai cím:       3132. Nógrádmegyer, Petőfi út 79. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Verbói Gábor polgármester 

Telefon: +36-32/576-000 

Telefax: +36-32/376-201 

E-mail: nogradmegyer@globonet.hu  

Internet: www. Nogradmegyer.hu  

 
Nógrádmegyer Község Önkormányzata a fentieknek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII törvényben meghatározott határidőre éves összesített beszerzési tervet készített. 

 

 

 

 



 A közbeszerzés tárgya 

A 

beszerzés 

előzetesen 

becsült 

értéke 

Beszerzési eljárás 
Az eljárás indításának 

tervezett dátuma 

A szerződés teljesítésének v{rható 

időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

   fajtája típusa   

1. 
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

Nógrádmegyer településen 

12.257.728 

nettó 

Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás, a 

Kbt. 122.§ (7)  bekezdése 

szerint  

építési beruházás 2012. február 2012  június 30. 

 



 

RÉSZLETES KÖZBESZERZÉSI TERV 

  

A közbeszerzés tárgya, azon belül a 

megvalósítandó fő feladatok 

(az egyes munkarészek tartalma alább 

feltűntetve) 

Forrásigény Ütemezés 

Témafelelős 

személye 

A közbeszerzési eljárás 

lezárása 

Sor került-e 

előzetes 

összesített táj. 

közzétételére 

A becsült bruttó 

és nettó 

forrásigény 

A forrásigény 

biztosítási módja 

A közbeszerzési 

eljárás 

megkezdésének 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

határideje 

1. 
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

Nógrádmegyer településen  

15.567.060.-Ft 

12 257 528  Ft 

Vissza nem 

térítendő támogatás 

és saját forrás 

2012. február 
2012. június 

30. 

Verbói Gábor 

polgármester 

H Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás, a 

Kbt. 122.§ (7)  bekezdése 

szerint  

nem 

 

 



 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve az aktuális információk és a 

rendelkezésre álló előirányzatok, források ismeretében került összeállításra. 

Az évközi előirányzat módosulás, forrás változás esetén a jelen közbeszerzési terv aktualizálásra kerül.  

 

Amennyiben a fentieknek megfelelően a költségvetési év során előre nem látható okból szükségessé 

válik a részletes közbeszerzési tervben foglaltak módosítása, vagy új közbeszerzési eljárással történő 

kiegészítése, akkor azt a polgármester kezdeményezi Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületénél. 

 

 

Nógrádmegyer, 2012. február 9. 

 

 

 

 

 

                             Verbói Gábor  

                              polgármester 

 

 

 

 


