Jánoshalma Város Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési terve
I. számú módosítással

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és mennyiségei

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
összefüggésben
a közbeszerzésiii
várható időpontja vagy a előzetes összesített
megvalósításának
szerződés időtartama
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételéreii?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás
1/ Szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése és a
meglévő
rekonstrukciója.
2/ Új Szennyvíztisztító
telep tervezése és
megépítése

3/ Jánoshalmi
Sportcsarnok
energetikai felújítása

45235400-6 Kbt. II. rész
XII. fejezete
alapján

Nyílt eljárás
A Kbt. 83 §-a
alapján.

2013. március hó –
2013. június hó

2014.
Június 30.+ próbaüzem

45232420-2 Kbt. II. rész
71220000-6 XII. fejezete
alapján
45320000-6 Kbt. III. rész
45321000-3
45261215-4
09332000-5

Nyílt eljárás
A Kbt. 83 §-a
alapján

2013. március hó –
2013. június hó

2014.
Június 30.

2013. április hó –
Hirdetmény
2013. május hó
nélküli
tárgyalásos elj.
Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont
és (8) bek. szer.

nem

nem

2013. december 31.
nem

III. Szolgáltatásmegrendelés
3) Jánoshalma Város
szennyvíz-csatornázási
és szennyvíztisztítási
beruházása
megvalósításához PR
tanácsadó kiválasztása
4) Jánoshalma Város
szennyvíz-csatornázási
és szennyvíztisztítási
beruházás
megvalósításához,
vagyonértékelési
feladatok ellátása és
pótlási terv elkészítése

79416000-3 Kbt. III. rész
79416200-5

71250000-5 Kbt. III. rész
79200000-6

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos elj.
Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont
és (8) bek. szer.
Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás
a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pont
és a (8) bekezdés
szerint.

2013. február hó 2013. április hó

2015.
január
nem

2013. május hó2013. június hó

2015.
január
nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

i

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
ii
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
iii
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

