
Mindszent Város Önkormányzatának 
2015. évi közbeszerzési terve 

 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 Az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 
 A szerződéskötés 
várható időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Önkormányzat 
intézményeinek élelmezési 

alapanyag biztosítása 

15000000 
Élelmiszer 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. harmadik 
rész szerinti 

(nemzeti értékhatárt 
elérő) nyílt eljárás 

2015. augusztus 2015. október NEM 

Közvilágítás és intézmények 
villamos energia 
felhasználása 

09310000 
Villamos energia 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. harmadik 
rész szerinti 

(nemzeti értékhatárt 
elérő) nyílt eljárás 

2015. szeptember 2015. november NEM 

Önkormányzat közétkeztetés 
konyhájának gépbeszerzése 

4220000-8 
Élelmiszer-, ital- 

és 
dohányfeldolgozó 

gépek és 
tartozék 

alkatrészeik. 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli 

eljárás 

2015. április 2015. április NEM 

 II. Építési beruházás           
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058 

azonosító számon 
Utólagos külső oldali 

hőszigetelés 

45300000 
Épületszerelési 

munka 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli 

eljárás 

2015. április 2015. május NEM 

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058 
azonosító számon 

Külső nyílászáró csere 

 
45400000 

Épület befejezési 
munka 

 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli 

eljárás 

2015. április 2015. május NEM 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=20292&cod=42200000-8&denumire=%c3%89lelmiszer--ital--%c3%a9s-doh%c3%a1nyfeldolgoz%c3%b3-g%c3%a9pek-%c3%a9s-tartoz%c3%a9k-alkatr%c3%a9szeik.


KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058 
azonosító számon 

Napkollektoros rendszer 
kiépítése 

40411000-6 
Napkollektorok 
hő termelésére 

Nemzeti 
eljárásrend 

A Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli 

eljárás 

2015. április 2015. május NEM 

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058 
azonosító számon 

Fűtési rendszer 
korszerűsítése 

45300000 
Épületszerelési 

munka 

Nemzeti 
eljárásrend  

A Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés szerinti 
hirdetmény nélküli 

eljárás 

2015. április 2015. május NEM 

III. Szolgáltatás-rendelés       

Felnőtt- és gyermekorvosi 
ügyelet ellátása 

 

85100000-0 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
85121100-4 

Általános orvosi 
szolgáltatások 

 

Nemzeti 
eljárásrend  

A Kbt. harmadik 
rész nemzeti eljárás 
szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás a Kbt. 122 § 

(7) bekezdés a) 
pont szerint 

2015. szeptember 2015. november NEM 

Településfejlesztési 
koncepció és 

településrendezési eszközök 
felülvizsgálata 

71400000-2 
Várostervezési 
és tájrendezési 
szolgáltatások 

A Kbt. harmadik 
rész szerinti 

nemzeti 
értékhatárokat 
elérő értékű 

Kbt. 122/A. § 
szerinti eljárás 2015. május 2015. június NEM 

 
 
 


