Páty Község Önkormányzata1
2012. évi közbeszerzési terve2
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége3

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
az eljárás
Tervezett eljárási
közbeszerzéssel
megindításának,
szerződés teljesítésének
típus
illetve a közbeszerzés5 várható időpontja vagy a összefüggésben
előzetes összesített
megvalósításának
szerződés időtartama
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére4?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás
Bocskai István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
45214200-2
rekonstrukciója
becsült érték: nettó 100M
HUF
Bocskai István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola tornaterem 45214200-2
padlóburkolat felújítása
becsült érték: nettó 5M HUF

Kbt. III. rész

2012. augusztus 31.
Kbt. 122. § (7) bek

2012. március

Kbt. III. rész

nem

2012. augusztus 31.
Kbt. 122. § (7) bek

2012. július

nem

1

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. V. fejezete szerinti ilyen ajánlatkérőket
és a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet.
2
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.
3
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre
is.
4
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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Páty Község Önkormányzat
által fenntartott Pátyolgató
Óvoda új csoportszoba
45214100-1
kialakítása Óvoda
becsült érték: nettó 10 M
HUF
Páty Község Önkormányzat
által fenntartott Pátyolgató
Óvoda, valamint a
Polgármesteri Hivatal
45421132-8
nyílászáróinak cseréje
becsült érték: nettó 14 M
HUF
Páty Község Önkormányzat
részére útépítési munkálatok
kivitelezése
45233000-9
becsült érték: nettó 10 M
HUF
Páty Község Önkormányzata
részére a Zsámbéki-kanyar
közvilágításának kiépítése
349285003
becsült érték: nettó 20 M
HUF
III. Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási szerződés Páty
Község közigazgatási
900000007-7
területén keletkező szilárd
90510000-5
kommunális hulladék
90511000-2
gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására

Kbt. III. rész

2012. szeptember vége
Kbt. 122. § (7) bek

2012. július közepe

Kbt. III. rész

nem

2012. november vége

Kbt. 122. § (7) bek 2012. szeptember eleje

Kbt. III. rész

nem

2012. október vége
Kbt. 122. § (7) bek

2012. július közepe

nem

2012. november vége

Kbt. III. rész
Kbt. 122. § (7) bek

2012. szeptember

nem

2012. december
Kbt. III. rész

Kbt. 122. § (7) bek

2012. augusztus

nem
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IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Záradék:
Jóváhagyta Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2012. (III. 28.) számú határozatával.
Módosította Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 210/2012. (VI. 27.) számú határozatával.
Módosította Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 215/2012. (VII.18.) számú határozatával.
Módosította Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 245/2012. (IX.05.) számú határozatával.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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