
 

Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) 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.  

2019. évben amennyiben a beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében a 15 millió Ft-

t, építési beruházás esetében 25 millió Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében a 15 millió Ft-t, 

építési koncesszió esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 30 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 fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda, mint ajánlatkérő 2019-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásai: 

 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása és eszközbeszerzései 

Közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115.§ Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő kiküldésére 2019. május 31-én 

került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. 

A nyertes ajánlattevővel, a Brian & Brian Bt.-vel a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és 

Óvoda intézmény 2019. június 25-én kötötte meg a vállalkozási szerződést. Az eljárás eredményéről 

szóló tájékoztató 2019. június 27-én 11895/2019. iktatószámon jelent meg a Közbeszerzési 

Értesítőben. A műszaki ellenőr 2019. szeptember 6-án igazolta a szerződésszerű teljesítést. 

Munkálatok: 

- külső nyílászárók cseréje (54 db nyílászárócsere, 45 db belső könyöklő, 81 fm külső 

könyöklő, 450 m2 belső falfesték, 720 m2 állványozás, 8 m3 hulladékkezelés) 

- pince vízszigetelése (80 m2, alapvakolat 24 m2, estrich 4 m3, falfesték 118 m2) 

- világítástechnikai korszerűsítés (49 db lámpatest) 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint Közbeszerzési Döntéshozó 2019-ben a ,,Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása és eszközbeszerzései” közbeszerzési eljárás kapcsán 2 

ülést tartott, amelyen 2 db határozatot hozott. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó 

beszerzési szabályzata értelmében a nettó 500 e Ft-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás 

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

értelmében a Beszerzési Munkacsoport 13 db, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 

beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 13 db határozatot 

hozott.  

 

Felsőszölnök, 2020. március 23.  
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