
A Kbt. harmadik
rész szerinti

nemzeti
értékhatárokat

elérő értékű

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben

előzetes összesített
tájékoztató

közzétételére?

Mindszent Város Önkormányzatának
2014. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és ~ k~d Irányadó Tervezett
mennyisége ° eljárásrend eljárási típus

I. Arubeszerzés

Időbeli ütemezés

Az eljárás
megindításának

tervezett időpontja

A szerződéskötés
várható időtartama

Közvilágítás és intézmények
villamos energia

felhasználása

A Kbt. harmadik
Önkormányzat A Kbt. harmadik

intézményei nek élelmezési 15000000 rész szerintinemzeti rész szerinti
alapanyag biztosítása Élelmiszer értékhatárokat (nemzeti értékhatárt 2014. augusztus 2014. október NEM

elérő értékű elérő) nyílt eljárás

09310000
Villamos
energia

A Kbt. harmadik
rész szerinti

(nemzeti értékhatárt
elérő) nyílt eljárás

2014. szeptember 2014. november NEM

~ll. Építési beruházás -~___________

Biomassza fütési
rendszer kialakítása a A Kbt. Harmadik

Bio- és megújuló A Kbt. Harmadik rész nemzeti eljárás
energiafelhasználás 45000000 rész szerinti szerinti hirdetmény 2014. február 11. 2014. március 3. NEM

nemzeti nélkülistartmunka Építési munkák értékhatárokat közbeszerzési
mintaprogram elérő értékű eljárás a Kbt. 122/A.
megvalósítása ~ szerint

keretében

Ill. Szolgáltatás-rendelés
85100000-0 A Kbt. harmadik
Egészségügyi A Kbt. harmadik rész nemzeti eljárás
szolgáltatások rész szerinti szerinti hirdetményFelnőtt- és gyermekorvosi 85121100-4 nemzeti nélküli tárgyalásos 2014. június 2014. augusztus NEM

ügyelet ellátása Általános értékhatárokat közbeszerzési

orvosi elérő értékű eljárás a Kbt. 122 ~
szolgáltatások (7) bekezdés a)

pont szerint



A Kbt. harmadik79421000 rész nemzeti eljárás
Projekwezetői A Kbt. harmadik szerinti hirdetményKEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 szolgáltatások, rész szerinti nélküli tárgyalásos 2014. április 2014. május NEM

Projektmenedzsment kivéve az nemzeti közbeszerzési
(Általános építési munkák értékhatárokat eljárás a Kbt. 122 ~

projektmenedzsment) vezetését elérő értékű (7) bekezdés a)

pont szerint

85100000-O A Kbt. harmadik
Egészségügyi A Kbt. harmadik rész nemzeti eUárás
szolgáltatások rész szerinti szerinti hirdetményFelnőtt- és gyermekorvosi 8512 1100-4 nemzeti nélküli tárgyalásos

2014. november 2014. december NEMügyelet ellátása Általános értékhatárokat közbeszerzési

orvosi elérő értékű eUárás a Kbt. 122 ~
szolgáltatások (7) bekezdés a)

pont szerint


