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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
101/2015. (IX.01.) Képviselő Testület határozata
A Képviselő testület
az előterjesztés mellékleteként becsatolt Létavértes Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását
ennek megfelelően elfogadja azzal, hogy az év során a további elnyert pályázatokhoz tartozó közbeszerzési sorokkal
azt minden esetben aktualizálni kell.

Felelős: Bertóthyné Csige Tünde jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos
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Létavértes Városi Önkormányzat
2015. 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

-

-

-

-

-

-

45232400

Uniós
eljárásrend

Uniós értékhatárt
elérő nyílt
közbeszerzési
eljárás

2015. augusztus

15 hónap

nem

I. Árubeszerzés
-

II. Építési beruházás
Létavértes
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítési és korszerűsítési
munkáinak tervezési és
1

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig 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 központosított
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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kivitelezési feladatai
KEOP-7.1.0/11-2013-0012
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
teljesítések támogatása

4530000-0

Létavértes Város Önkorm.
középületeinek kiemelt
jelentőségű
45210000-2
épületenergetikai
fejlesztése

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
eljárásrendben
lefolytatásra
kerülő eljárás
Kbt.122/A. §.(1)
bekezdés szerint

2015. szeptember

4 hónap

nem

Nemzeti
eljárásrendben
lefolytatásra
kerülő eljárás
Kbt. 122/A. §.(1)
bekezdés szerint

2015. augusztus

4 hónap

nem

III. Szolgáltatásmegrendelés

3

FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri feladatok ellátása a
„Létavértes
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és
korszerűsítése”című
KEOP-7.1.0/11-2013-0012
azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan
Projektmenedzsmenti
feladatok ellátása a
„Létavértes
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése”
című KEOP-7.1.0/112013-0012 azonosító
számú projekthez
kapcsolódóan
PR és tájékoztatási
feladatok ellátása a
„Létavértes
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése”
című KEOP-7.1.0/112013-0012 azonosító
számú projekthez

71300000

79411000

79416000

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt
közbeszerzési
eljárás, a
Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja
szerint

2015. augusztus

51 hónap

nem

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt
közbeszerzési
eljárás, a
Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja
szerint

2015. augusztus

15 hónap

nem

Nemzeti
eljárásrend

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt
közbeszerzési
eljárás, a Kbt.
Harmadik rész
122/A. §-a alapján

2015. augusztus

15 hónap

nem

4

kapcsolódó

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási
koncesszió
-

5

