Iktatószám: 433-7/2014.
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyiség&

~ kód

L Árubeszerzés

-

Irányadó
eljárásrend

az eljárás
Tervezett eljárási
meginditásának,
típus
illetve a közbeszerzés3
megvalósításának
tervezett időpontja

-

-

nemzeti

Hirdetmény nélküli
targyalasos eljaras

szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesitett
tájékoztató
közzétételére2?

_

II. Építési beruházás
Kivitelező
kiválasztása
„Kondorosi
Közös
Onkormányzati
Hivatal
(5553 Kondoros, Hősök tere
4-5., hrsz 2022) energetikai 45000000-7
fejlesztese
KEOP-20125.5.0/A”
című
KEOP
5.5.0/A/12-2013-0 129
azonosító számú projekt
kivitelezésre, építésre
Kivitelező
kiválasztása
„Petőfi István Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola,
Kollégium (5553 Kondoros,
Iskola u. 2/6., hrsz: 2068)
45000000-7
komplex
energetikai
fejlesztése” című KEOP5.5.0/B/I 2-2013-0066
azonosító számú projekt
napelem rendszer telepítése
.

.

.

nemzeti

Hirdetmény
közzétételével
induló általános
egyszeru
közbeszerzési
eljárás
‚.

2014.02.28.

Szerződés aláírásától 90 nap.

nem

2014.02.28

Szerzodes alairasatol 120 nap.

nem

Az ajánlatké őnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatart elérő, kivételnek nem minősülő közbeszcrzéseit kell (eltüntetnie, utalva a központoskott közbeszerzési körbe tartozó kőzbeszerzésekre is.
Ha már korábban sor került, az en-c történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
‘Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén
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Kivitelező
kiválasztása
„PetŐfi István Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola,
Kollégium (5553 Kondoros.
Iskola u. 2/6., hrsz: 2068)
45000000-7
komplex
energetikai
fejlesztése” című’ KEOP

5.5.0/B/I 2-2013-0066

nemzeti

Hirdetmény
közzétételével
induló általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás

20 14.02.28

Szerződés aláírásától 120 nap.

nem

azonosító számú projekt
kivitelezésre
IH. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
Kondoros Város Önkormányzatának a 2014. évre vonatkozó költségvetése alapján egyéb, közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.
Egyéb információk:
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az ajánlatkérő öt évig, 2019. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbes~erzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben szintén szerepeltetni kell.
A közbes~erzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a
közbesze4ési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az
általa előr~ nem láthátó okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás nem merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az
ilyen igé4 vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő.köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
Jóváhagytk Dank& Béla polgármester.
Kelt: 2014. március 31.

poj

