Balatonboglár Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Terve
I. számú módosítás

Az eljárás
megindításának, illetve a
közbeszerzés
megvalósításának tervezett idıpontja

A szerzıdés
teljesítésének
várható idıpontja vagy a
szerzıdés
idıtartama

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott közbeszerzéssel
összefüggésben elızetes összesített tájékoztató közzétételére

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

A nemzeti
értékhatárt
elérı, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

2012.február

2012.
július

nem

45316100-6
45311200-2

A Kbt. 122. § (7)
bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevı
részére)

II.2.
1. rész
45453000-7
Kék kápolna felújítása és Piac felújítása
45453100-8
I. rész:
45454100-5
60 m2 alapterülető mőemlék kápolna és 45442110-1
45261310-0
a hozzá tartozó 1 db kripta felújítása
45261000-4
2. rész
45262500-6
1 db szabadtéri piac építése
2. rész
28 db árusítóhely kialakítása, favázas
45213142-0

A nemzeti
értékhatárt
elérı, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

A Kbt. 122. § (7)
bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevı
részére)

2012.február

2012.
július

nem

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
1. rész
II.1.
Szent Erzsébet emlékpark felújítása
1. rész
1,3 ha területő emlékpark felújítása
2. rész
1,3 ha területő emlékpark közvilágítási
hálózatának bıvítése

45112711-2
45213142-0
45215500-2
45262620-3
45111220-6
45111291-4
45112440-1

2. rész
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I. számú módosítás
egyedi tetıvel fedett asztalokkal
510 m2 térkı burkolattal
2 db hulladékgyőjtıvel és ülıpadokkal
II.3. Platán sor és Parti sétány komplex
közterület fejlesztése és Klapka utcai
járda építése
1. rész:
Platán sor és Parti sétány komplex közterület fejlesztése 1,1 ha
2. rész:
Klapka utcai járda építése
II.4. Buborék játszótér és multifunkciós
sport- és szabadidıtér építése
1. rész:
Vízi csúszda 1 db 2 pályás építése acél
szerkezető toronnyal
2. rész:
Buborék játszótér építése
- Vízi játszótér (medencék) építése
360m2, vízgépészettel, energia ellátással és közmővekkel
- térburkolatok építése 930m2
- Kerítés építése 255 m
- Játék elemek szállítása elhelyezéssel
18 db
- Zöldfelületek kialakítása
4000 m2
- parki berendezések elhelyezése (padok, hulladékgyőjtık és kerékpártáro-

A nemzeti
értékhatárt
elérı, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

A Kbt. 122. § (7)
bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevı
részére)

A nemzeti
értékhatárt
elérı, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

A Kbt. 122. § (7)
bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevı
részére)

1. rész:
45223300-9
45233293-9
45316110-9
45315500-3
45310000-3

2. rész:
45233340-4
45233253-7

28112320-9
29835000-1
45112723-9
45212120-3
45233293-9
45342000-6
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2012. április

1. rész:
2013. május
2. rész:
2012. október

nem

2012. április

2012. október

nem
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I. számú módosítás
lók) 32 db

II.5. Multifunkciós sport- és szabadidıtér építése 1,2 ha
2. rész
Gyerekfoglalkoztató kialakítása (meglévı
épületrész átalakításával)
50 m2

45212200-8
45212221-1
45212110-0
45212000-6

A nemzeti
értékhatárt
elérı, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

A Kbt. 122. § (7)
bek. a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevı
részére)

2012. április

2013. május

nem

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

A 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. napjáig ajánlatkérı összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl.
A közbeszerzési terv nyilvános, 5 évig meg kell ırizni.
A közbeszerzési tervben szereplı tételek nem kötelezı érvényőek. A módosítások rögzítése, átvezetése a közbeszerzési tervben kötelezı.
Jelen közbeszerzési terv a 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése és Balatonboglár Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján készült.
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