
  

                                    

 

1. sz. melléklet 

 

 

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 Ajánlatkérő: Jánossomorja Város Önkormányzata Cím: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.    

Közbeszerzési eljárás tárgya: Eljárás fajtája: Tárgya, jellege 

ill. kategória: 

Eljárás tervezett 

kezdése: 

Közbeszerzés becsült értéke (Ft) 

    Nettó Bruttó 

Belterületi kerékpárút nemzeti értékhatárt 

elérő illetve 

meghaladó 

(2015. évi CXLIII. 

törvény XVII. fejezet 

harmadik rész) 

építési beruházás 2016. II. 

negyedév 

  294.772.680,- Ft 

Parkok, játszóterek, zöldfelületek      nemzeti értékhatárt 

elérő hirdetmény 

nélkül induló 

közbeszerzési eljárás 

(a 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § (1) 

bek. alkalmazásával) 

építési beruházás 2016. IV. 

negyedév 

   40.000.000.-Ft 

Egykori hengermalom épületének közösségi 

célú felújítása, átalakítása   

nemzeti értékhatárt 

elérő illetve megha-

ladó (2015. évi 

CXLIII. törvény 

XVII. fejezet 

harmadik rész) 

építési beruházás 2016. III. 

negyedév 

 180.000.000.-Ft 

Óvoda, bölcsőde felújítás   nemzeti értékhatárt 

elérő hirdetmény 

nélkül induló közbe-

szerzési eljárás (a 

Kbt. 115. § (1) bek. 

alkalmazásával) 

építési beruházás 2016. III. 

negyedév 

 80.000.000.-Ft 

Jánossomorja, tanuszoda tetőszerkezet 

felújítás kivitelezési munkái 

nemzeti értékhatárt 

elérő hirdetmény 

nélkül induló tárgya-

lásos közbeszerzési 

eljárás (Kbt. 115. § 

építési beruházás 2016. II. 

negyedév 

26.190.476 Ft 

5 % tartalékkeret: 

1.309.524 Ft 

Összesen: 

33.261.905 Ft 

5 % tartalékkeret: 

1.663.095 Ft 

Összesen: 



  

Módosítás indoka: Új beszerzési igény 

keletkezett, mivel az uszoda tetőszerkezete 

életveszélyes. 

(1) és (5) bekezdés 

alkalmazásával) 

 

27.500.000 Ft 34.925.000 Ft 

Jánossomorja, fedett uszoda hőtechnikai és 

épületgépészeti rekonstrukció kivitelezési 

munkái 

Módosítás indoka: A tanuszoda tetőszerkezet 

felújítására kiírt közbeszerzési eljárás forrás 

hiány miatt eredménytelenül zárult le. A 

műszaki felülvizsgálat alapján módosult a 

műszaki tartalom, ugyanis hőtechnikai és 

épületgépészeti rekonstrukció szükséges.  

nemzeti értékhatárt 

elérő közbeszerzési 

eljárás (Kbt. 115. § 

(1) és (2)-(4) 

bekezdés 

alkalmazásával) 

építési beruházás 2016. IV. 

negyedév 

38.598.116 Ft 

2 % tartalékkeret: 

771.962 Ft 

Összesen: 

39.370.079 Ft 

49.019.608 Ft 

2 % tartalékkeret: 

980.392 Ft 

Összesen: 

50.000.000 Ft 

 

A 22/2016. (III. 30.) határozattal elfogadott 2016. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete  a 138/2016. (X.18.) határozatával elfogadta.     

 

 

                                                                                                                                                             Lőrincz György  

                            polgármester 


