BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

-

-

-

-

-

-

-

-

2014. II. negyedév

2014. IV. negyedév

-

2014. II. negyedév

2014. IV. negyedév

-

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

I. Árubeszerzés

-

-

-

-

II. Építési
beruházás
LEADER
8564673735
azonosítószámú,
„Molnárkalács ház
kialakítása
Borsodnádasdon” című
projekthez
kapcsolódó építési
kivitelezés
„Helytörténeti
Gyűjtemény kialakítása
az egykori „Jegyzői
Házban”” című
beruházáshoz
kapcsolódó építési
kivitelezés

45210000-2
Magasépítési
munka

45210000-2
Magasépítési
munka

Nemzeti
eljárásrend
Kbt. III. rész
szerinti
egyszerű
eljárás

Nemzeti
eljárásrend
Kbt. III. rész
szerinti
egyszerű
eljárás

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

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás
(Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)
pontja szerint)

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás
(Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)
pontja szerint)

KEOP-1.2.0/09-112013-0041
45232400-6
azonosítószámú,
Szennyvízcsatorna
„Borsodnádasd Város
építése
szennyvízelvezetése és
45232421-9
kezelése” című
Szennyvízkezelő
projekthez
mű
kapcsolódó építési
kivitelezés
III. Szolgáltatásmegrendelés
„Szépkorúak Háza
kialakítása a Petőfi
Művelődési Ház
71220000-6
átalakításával és
Építészeti
bővítésével” című
tervezési
beruházáshoz
szolgáltatások
kapcsolódó tervezési
feladatok
KEOP-1.2.0/09-112013-0041
azonosítószámú,
„Borsodnádasd Város
71300000-1
szennyvízelvezetése és
Mérnöki
kezelése” című
szolgáltatások
projekthez
kapcsolódó FIDIC
mérnöki feladatok
KEOP-1.2.0/09-1179411000-8
2013-0041
Általános vezetői
azonosítószámú,
tanácsadó
„Borsodnádasd Város
szolgáltatások
szennyvízelvezetése és

Közösségi
eljárásrend
Kbt. II. rész
szerinti Uniós
eljárás

meghívásos
eljárás
(Kbt. 84.§)

2014. II. negyedév

2015. IV. negyedév

igen

-

-

-

-

-

2014. II. negyedév

2014. IV. negyedév

-

2014. II. negyedév

2015. IV. negyedév

-

2014. II. negyedév

2015. IV. negyedév

-

Nemzeti
eljárásrend
Kbt. III. rész
szerinti
egyszerű
eljárás

Nemzeti
eljárásrend
Kbt. III. rész
szerinti
egyszerű
eljárás

Nemzeti
eljárásrend
Kbt. III. rész
szerinti
egyszerű

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás
(Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)
pontja szerint)

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás
(Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)
pontja szerint)

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás

kezelése” című
projekthez
kapcsolódó
általános, pénzügyi
és műszaki
projektmenedzsment
feladatok
IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió

eljárás

-

-

(Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)
pontja szerint)

-

-

-

-

-

-

Záradék: Borsodnádasd Város Önkormányzatának képviselő testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a 32/2014.(III.27.) számú
határozattal elfogadta.

