
Beszámoló a 2015. évi közbeszerzésekről 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (Kbt.) 6.§ (1) b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A Kbt. szerint kell 

eljárni az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket visszterhes szerződés 

megkötése céljából köteles lefolytatni a törvényben meghatározott tárgyú és értékű 

beszerzések magvalósítása során.  

2015. évben a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem változtak, amennyiben a 

beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében a 8.000 e/Ft-t, építési beruházás 

esetében 15.000 e/Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében a 8.000 e/Ft-t, építési koncesszió 

esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 25 millió Ft-ot - köteles volt a 

Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lebonyolítani. A becsült érték 

megállapításánál az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie az egybeszámítás szabályait is. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2015-ben lefolytatott közbeszerzési 

eljárásai: 

 

1. Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnök, Templom út 8. (3. hrsz-ú) számú 

ingatlanon lévő székhely épület átalakítás, felújítás IV. ütem – Külső környezet 

felújítása kivitelezési munkái 

A fenti tárgyú építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás a felkért 

ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2015. március 30-án került sor. Az eljárás 

sikeres és eredményes volt.  

A nyertes ajánlattevővel, a UTPLAN 95 Kft.-vel 2015. május 04- én kötöttük meg a 

vállalkozói  szerződést.  Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2015. május 13-án 

7549/2015. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A műszaki ellenőr 2015. 

május 27-én igazolta a szerződésszerű teljesítést. A beruházás során a meglévő irodaépületnél 

a külső környezet felújításának alábbi kivitelezési munkálatai történtek meg: 

 Változó szélességű (5,50 – 3,25 – 5,00 m) terv szerinti aszfaltburkolatú feltáró 

út építése; 

 62,50 m2 felületen térkő burkolatú parkolóállások kialakítása; 

 22,60 m2 felületen mosott kavics burkolatú  járda építése; 

 Terv szerinti csapadékvíz-elvezetés kialakítása; 

 A fenti munkálatokhoz kapcsolódó forgalomtechnikai, illetve 150,00 m2 

felületen zöldterület rendezési munkálatok elvégzése;  

 

 

A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2015. június 10-én publikáltuk a 

Közbeszerzési Adatbázisban. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának és költségvetési szerveinek (Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és 

Óvoda, Kühár Emlékház- Szlovén Tájház) 2015-ben nem volt közbeszerzési eljárása. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint Közbeszerzési Döntéshozó 2015-ben 2 ülést 

tartott, amelyen 2 db határozatot hozott. 



Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó beszerzési 

szabályzata értelmében a nettó 300 e Ft-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás 

lezárásával kapcsolatos döntést a Beszerzési Munkacsoport hozza meg. Ennek a szabálynak 

az értelmében a Beszerzési Munkacsoport 40 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem 

tartozó beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 

40 db határozatot hozott.  

 

2014. évben megkezdett és 2015. évben befejezett beruházás:  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnök, Templom út 8. (3. hrsz-ú) számú 

ingatlanon lévő székhely épület átalakítás, felújítás III. ütem kivitelezési munkái 

A fenti tárgyú építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás a felkért 

ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. augusztus 14-én került sor. Az eljárás 

sikeres és eredményes volt.  

A nyertes ajánlattevővel, a Cseke Kft.-vel 2014. szeptember 16- án kötöttük meg a vállalkozói  

szerződést.  Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. szeptember 24-én 19605/2014 

iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A műszaki ellenőr 2015. február 15-

én igazolta a szerződésszerű teljesítést. A beruházás során a meglévő irodaépületnél a külső 

környezet felújításának alábbi kivitelezési munkálatai történtek meg: 

 

- tetőtérben 9,00 m2 alapterületű iroda kialakítása, illetve terv szerinti étkező-konyha 

helyiségben 1 db új ajtó beépítése; 

- földszinten F-04, F-05, F-07 és F-08 jelü összesen 52,83 m2 alapterületű helyiségek, 

valamint a földszinti összesen 7,70 m2 alapterületű vizesblokk részleg belső felújítása; 

- a fenti munkálatokhoz kapcsolódó épületgépészeti, villamosszerelési munkák 

elvégzése;  

 

A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2015. március 23-án publikáltuk a 

Közbeszerzési Adatbázisban. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint Közbeszerzési Döntéshozó a fenti eljárás kapcsán 

2 ülést tartott, amelyen 2 db határozatot hozott. 

 

 

Felsőszölnök, 2016. március 31.  

 

Ropos Márton sk. 

elnök   

 


