
Előterjesztés

Pál háza Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési beszámolójának elfogadása

Pálháza Város Önkormányzata 2015. évben végrehajtott közbeszerzéseiről, a közbeszerzési és 
tervpályázatai hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól szóló 
92/2011. (XII.30) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 36.§.(1) bekezdése alapján 2016. 
május 31-ig köteles elkészíteni és a Közbeszerzési Hatóság részére megküldeti az Eves 
statisztikai összegzést.

A statisztikai összegzés elkészítésére az önkormányzat 2015. évben megkezdett és lebonyolított 
közbeszerzései alapján kerül sor, melyekről jelen előterjesztés ad tájékoztatást.

Pálháza Város Önkormányzata 2015. évi árubeszerzéseinek, építéseinek és szolgáltatás 
megrendeléseinek becsült értéke, nem élte el a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat. Ennek 
alapján, Pálháza Város Önkormányzata, 2015. évre vonatkozó építéseit, beszerzéseit és 
szolgáltatás megrendeléseit, a jelenleg hatályos, 24/2012. (IV.26.) kt.sz. határozatával 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának VI. Fejezete (Közbeszerzési értékhatárokat el nem 
érő beszerzésekre vonatkozó előírások) szerint folytatta le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről szóló beszámolót fogadja el és 
az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez és a Közbeszerzési Hatóság részére történő 
megküldéséhez, a fentiek adatok figyelembevételével járuljon hozzá.

Pálháza, 2016. március 18.

Csato
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Érték:________________________________

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 
(valamennyi mezőbe csak szám érlék írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma:

Értéke:

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
ADATOK

III.I) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és 1V.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III. 1.1) Árubeszerzés

III.1.1.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ nyílt 3 hirdetmény nélküli tárgyalásos
(száma)

U meghívásos O gyorsított tárgyalásos

1 1 gyorsított meghívásos d] keretmegállapodásos
(értéke)

D hirdetmény közzétételével induló O versenypárbeszéd
tárgyalásos

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:

□ Nyílt

I | Meghívásos 

I | Gyorsított meghívásos

□ Versenypárbeszéd

I | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

I | Gyorsított tárgyalásos 

I I Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

I | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

(száma)

__ (értéke)
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I I Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos

I I Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

I I Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

.................... (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)

III.1.I.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

(CPV kód, főtárgy szerint) (száma) __________________ (értéke)

—....................... -......... (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------- -----

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma)________________(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

(CPV kód, főtárgy szerint) (száma)___________(értéke)

................ ............. ........(E részből a CPV főtárgyak szennának megfelelően több sor használandó)—.................. .......

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)

III. 1.2) Építési beruházás

III. 1.2.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

EH nyílt Q hirdetmény nélküli tárgyalásos

El meghívásos El gyorsított tárgyalásos

El gyorsított meghívásos El keretmegállapodásos

El hirdetmény közzétételével induló El versenypárbeszéd
tárgyalásos

(száma)

__ (értéke)

............ ........(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke)
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

I 1a Kbt. Második Részében megbatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:

| | Nyílt

I I Meghívásos

□ Gyorsított meghívásos 

| | Versenypárbeszéd

| | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

| | Gyorsított tárgyalásos

□ h irdetmény nélküli tárgyalásos

| | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

| | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

| | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

I | Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

(száma)

(értéke)

-(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

(CPV kód, főtárgy szerint) (száma)_________________(értéke)

................ —------ -------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—........................

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma)_________________(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

" (CPV kód, főtárgy szerint) (száma)________________ (értéke)

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—....................... .

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)
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FI 1.1.3) Építési koncesszió

IFI.1.3.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

[~~1 nyílt ED hirdetmény nélküli tárgyalásos

H meghívásos O keretmegáilapodásos

□ hirdetmény közzétételével induló O versenypárbeszéd
tárgyalásos

(száma)

__ (értéke)

(E részből az egy’es eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

J A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:

□ Nyílt

I | Meghívásos 

I | Versenypárbeszéd

| | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

| Hirdetmény nélküli tárgyalásos

| 1 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

| | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos

fi Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

| | Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

(száma)

__ (értéke)

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma)___________(értéke)

IFI.1.3.2) A Ivözbeszerzés CI’V kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)
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" (CPV kód, főtárgy szerint) (száma)___________(értéke)

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma)___________ (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

(CPV kód, főtárgy szerint) (száma)___________(értéke)

(E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma)___________(értéke)

III. 1.4) Szolgáltatás megrendelés

III. 1.4.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ nyílt

[~1 meghívásos

I I gyorsított meghívásos

f~1 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos

I I hirdetmény nélküli tárgyalásos

O gyorsított tárgyalásos 

n keretmegállapodásos 

f~| versenypárbeszéd 

l~l tervpályázat

|~1 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés

(száma)

__ (értéke)

(E részből az eg}>es eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: (száma)___________(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:

□ Nyílt

I I Meghívásos

□ Gyorsított meghívásos 

I I Versenypárbeszéd

□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

(száma)

__ (értéke)
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| | Gyorsított tárgyalásos

□ h irdetmény nélküli tárgyalásos

[ | Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

U Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

1 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos

fi Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

f~j Tervpályázati eljárás 

| | Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

................... -(E részből az egyes eljárástípusuk szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: (száma)___________(értéke)

III. 1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

" (CPV kód, főtárgy szerint) (száma)__________ (értéke)

................... -...............—(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)......................... —

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: (száma)__________ (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

" (CPV kód, főtárgy szerint) (száma)__________ (értéke)

.............................. ........(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)........................—

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: (száma)__________ (értéke)

111.1.5) Szolgáltatási koncesszió

III.1.5.1) Eljárás típusa

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

| | A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:

(száma)

(értéke)

| | Nyílt 

I | Meghívásos
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I | Gyorsított meghívásos 

I | Versenypárbeszéd

[ | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

□ Gyorsított tárgyalásos

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos

| ~| Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

1 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos

Q Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

I | Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

—................ (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)

111.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

(CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke)

—....................... ...........(E részből a CPV'főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.2.1) Árubeszerzés

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

□ 89. § (2) a) □ 94. § (2) b) □ 94. §(4)„j □ 94. § (4) ^ ,
(szama)

□ 89. § (2) b) □ 94. § (2) c) □ 94. § (4) b)

□ 94. § (2) a) □ 94. § (2) <\)□ 94. § (4) c)------- (é'1éke)

.............................-......... (E részből a tárg}>alásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,.............—........

minden eg}jes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma)________________ (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
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□ 89. § (2)

□ 89. §(2)69

□ 94. § (2) a)

□ 94. § (2) bj

□ 94. § (2) ej

□ 94. § (2) cl)

□ 94. §(4)«j

□ 94. § (4) b)

□ 94. § (4) c)

□ 94. § (4) J)

□ 123.§

□ 122. § (7) a)

□ 122. § (7)

□ 122. § (7)
(száma)

__ (értéke)

(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

□ 89. § (2) a)

□ 89. § (2) b)

□ 89. §(2)cj

□ 94. § (2) a)

□ 94. § (2) bj

□ 94. § (2) ej

□ 94. §(2)dj

□ 94. § (3) aj

□ 94. § (3) bj

□ 111.§(3)
(száma)

_______ (értéke)

.................................. — (E részből a tátrgyalátsos eljárások típusainak megfelelően több használandó,

minden egyes típusnál csak eg}> hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)__________________________ (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

□ 89. § (2) a)

□ 89. § (2) b)

□ 89. § (2) ej

□ 94. § (2) a)

□ 94. § (2) bj

□ 94. § (2) ej

□ 94. § (2) dj

□ 94. § (3) aj

□ 94. §(3)bj

□ 111. § (3)

□ 123. §

□ 122. § (7) aj

□ 122. § (7)6j

□ 122. § (7) ej
(száma)

(értéke)

(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,

minden egyes típusnál csak eg\> hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: 

(száma)__________________________ (értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
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Uniós eljárásrend (Kbt. Második Részé)

□ 89. § (2) □ 94.

□ 89.§(2)/,; □ 94.

□ 89.5(2) (i; □ 94.

□ 94. 5(2) a) □ 94

§(2)b; □ 94. §(3)6;

§ (2) c) □ 94. § (5)

§(2)d;

§ (3) Cl)

(száma)

(értéke)

...... ------------ ------------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)__________________________ (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

□ 89. § (2) a)

□ 89. § (2) b)

□ 89. § (2) d)

□ 94. § (2) a)

□ 94.§(2)ty

□ 94. § (2) c)

□ 94. § (2) A)

□ 94. § (3) a)

□ 94. § (3) b)

□ 94.5(5)

□ I23.§

□ 122. 5 (7)

□ 122. § (7) b)

□ 122. §(7)
(száma)

(értéke)

.....................................— (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,

minden eg}>es típusnál csak eg)> hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)__________________________ (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IV.l) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő 
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét 
Ft-ban„ arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):______________________________________

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft- 
ban, arab számokkal kell kifejezni)__________________________________________________________________
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közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

I V.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:

IV.5.6) Zöld közbeszerzések |IV.5.1)-IV.5.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma: 

közbeszerzések értéke:
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IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

1V.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként 

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként 

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások |1V.6.1)-IV.6.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések éltéke: ____________________________________
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IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése]
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke: ____________________________________

IV. 10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA : 2016/03/18 (év/hó/nap)




