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Egyek Nagyközség Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési terve1
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége2

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés4
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére3?

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

29852000-6
29852000-7
32235000-9
32323500-8

Nemzeti
eljárásrend

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos

2013. április

2013. augusztus

nem

Nemzeti
eljárásrend

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos

2013.03.01

A szerződés hatályba lépését
követő 12. hónap utolsó napja

Nem

I. Árubeszerzés
Integrált térfigyelő
rendszer kialakítása
Egyeken,
értéke nettó: 13 075
eFt.
II. Építési
beruházás
„Napelemes és
napkollektoros
rendszer telepítése”
nettó: 50.000 eFt

45315000-8
45315100-9
45261215-4

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg március 31-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell.
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
1

2
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége2

CPV kód

Egyek bel- és
külterületi
csapadékvíz-elvezető
rendszer
45247112-8
rekonstrukciója
értéke nettó:
226.901eFt
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
Egyek, 2013. március 28

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Nemzeti
eljárásrend

Nyílt eljárás
hirdetmény
közzétételével

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés4
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

2013. április

2014. december

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére3?

Nem
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aláírás

