
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testület 

12/2018. (III.29.) határozata 

 

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Buj Község Önkormányzata 2018. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Buj Község Önkormányzata 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. 

fejezet harmadik rész.): 4 db. 

5.  A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan az alábbi táblázatba foglalva a következők: 

 

 

A közbeszerzés 
tárgya 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
határideje 

Árubeszerzés  
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-- 
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Építés  
Buji községháza 
energetikai felújítása 
TOP-3.2.1-15-SB1-
2016-00053 

nemzeti 
Kbt. 115. §. 

(1.) 
2018. II. 

negyedév 
2018. IV. 
negyedév 

nem 

A Rétköz turisztikai 
kínálatának integrált 
fejlesztése - A Rétköz 
épített, szellemi és 
természeti örökségének 
turisztikai célú 
fejlesztése, 
termékcsomagok 
kialakítása a Rétközben 
TOP-1.2.1-15-SB1-
2016-00016 Sirinya 
fejlesztés 

nemzeti 
Kbt. 115. §. 

(1.) 
2018. II. 

negyedév 
2018. IV. 
negyedév 

nem 

Raktárépület kialakítása 
Buj községben 
TOP-1.1.3-15-SB1-
2016-00034 

nemzeti 
Kbt. 112. §. 
(1.) b. nyílt 

2018. II. 
negyedév 

2018. IV. 
negyedév 

igen 

Buji Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ fejlesztése és 
eszközbeszerzés 

 

nemzeti 
Kbt. 115. §. 

(1.) 
2018. II. 

negyedév 
2018. IV. 
negyedév 

nem 



TOP-4.2.1-15-SB1-
2016-00059 
 

Szolgáltatás  

----------------------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ --------------------- 

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke:  

NEMLEGES 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 

az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről. 

Felelősök: Barta Miklós polgármester  

Határidő: 2018. március 31. 

 


