Balatonboglár Városi Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV
kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Az eljárás
megindításána
k, illetve a
közbeszerzés
megvalósításá
nak tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzé
ssel
összefüggés
ben előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére

I. Árubeszerzés

I.1.
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Balatonbogláron

34928500-3
50232100-1
50231210-4

2015. május

nem

II. Építési beruházás

II.1.
„Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési
rendszer átalakítása” (KEOP-5.5.0/B/122013-0008), ezen belül
1. rész tárgya: A balatonboglári 637/2.
hrsz-ú ingatlanon lévő Nagyiskola és a
Tornaterem épületének energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzése

Mindkét
részben:
45321000-3
45210000-2
45315000-8
45315100-9

2. rész tárgya: A balatonboglári 646.
hrsz-ú ingatlanon lévő Zeneiskola
épületének energetikai korszerűsítési
munkáinak elvégzése

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

A Kbt. 123. §
szerinti nyílt
eljárás
(ajánlattételi
felhívás legalább
3 ajánlattevő
részére)

2015. január

2015.május

nem

A nemzeti
értékhatárt

a Kbt. 121. § (1)
bek. b) pontja

2015. március

2015. március

nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

Balatonboglár
Város
közigazgatási
területén lévő strandok fenntartási, illetve

77313000-7
77310000-6

ahhoz kötődő parkfenntartási feladatok
ellátása”

III.3.
Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése

50800000-3
50870000-4
50246200-3
90688000-7
90911200-8
92332000-7

elérő, a Kbt.
harmadik
része szerinti
eljárás

szerinti,
nyílt
közbeszerzési
eljárás

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

a Kbt. 122/A §
szerinti,
hirdetmény
közzététele
nélküli nyílt
közbeszerzési
eljárás

2015. május

1 tanév
(2015/16.)

nem

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

A 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig ajánlatkérő összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv nyilvános, 5 évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési tervben szereplő tételek nem kötelező érvényűek. A módosítások rögzítése, átvezetése a közbeszerzési tervben kötelező.
Jelen közbeszerzési terv a 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése és Balatonboglár Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján készült.

