
 
Éves összesített közbeszerzési terv 2015. 

 
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.  

2015. évi közbeszerzési terve 
3. számú módosítása 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 

ajánlatkérők – így a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell 

őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános” 

„(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbe-

szerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre 

nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

 

 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Becsült érték Pénzügyi forrás 
Tervezett eljárási 

típus 

 az eljárás megin-
dításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpont-

ja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott közbe-
szerzéssel összefüggés-
ben előzetes összesített 
tájékoztató közzétételé-

re? 

 I. Árubeszerzés          

       

 II. Építési beruházás          

Jégpálya felújítása 147 M Ft TAO 

Kbt. 122/A. § (1) 

bekezdése szerin-

ti eljárás 

2015.  

augusztus 
60 nap nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 
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Sportolók telemetriás 

EKG szűrése, és sportolói 
életpályát is kiszolgáló 
intelligens EKG adatbá-

zis létrehozása és to-
vábbfejlesztése 

3.600.000 

HUF 
TAO 

Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont-

ja szerinti, nemze-

ti értékhatárokat 

elérő nyílt eljárás 

2015. június  30 nap nem 

Őrzésvédelmi és vagyon-
védelmi feladatok  

ellátása (2015) 

20.000.000 

HUF 
önerő 

Kbt. 122/A. § (1) 

bekezdése szerin-

ti eljárás 

2015. január 1 év nem 

Közétkeztetési szolgálta-
tás ellátása 

45.000.000 

HUF 
TAO 

Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont-

ja szerinti, nemze-

ti értékhatárokat 

elérő nyílt eljárás 

2015. október 60 hónap nem 

IV. Építési koncesszió       

---       

V. Szolgáltatási koncesz-
szió 

      

---       

 

 
 
Kelt: 2015. szeptember 29.   
 
 
 
 
 
 
Vári Attila 
vezérigazgató 


