
Mindszent Város Önkormányzatának 
2012. évi közbeszerzési terve 

 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
       

 I. Árubeszerzés           
       

Önkormányzat 
intézményeinek élelmezési 

alapanyag biztosítása 

15000000 
Élelmiszer 

Kbt. VI. fejezete 
szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti 

értékhatárt elérő) nyílt 
eljárás 

2012. október 29. 2013. január 1. NEM 

 II. Építési beruházás           

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 
Építés (szennyvíztisztító-
telep, szennyvízgyűjtés) 

45000000 
Építési munkák 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti 

értékhatárt elérő) nyílt 
eljárás 

2012. november 15. 
 

2012. december 31. 
 NEM 

       
III. Szolgáltatás-

megrendelés       

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 
Terület előkészítés 

45110000 
Épületbontás és 
bontási munka, 

földmunka 

A Kbt. 3. rész VI. 
fejezet szerinti 

nemzeti 
értékhatárokat elérő 

értékű 
 

A Kbt. 3. rész VI. 
fejezet szerinti 

nemzeti 
értékhatárokat elérő 

értékű, egyszerű 
közbeszerzési eljárás 

a Kbt. 122 § 7. 
bekezdése szerint 

2012. november 15. 
 

2012. december 31. 
 NEM 

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 
Projektmenedzsment 

(Általános 
projektmenedzsment) 

  79000000 
Üzleti 

szolgáltatások: 
jog, marketing, 

tanácsadás, 
munkaerő-

felvétel, 
nyomtatás és 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő 

 

A Kbt. VI. fejezte 
szerinti (nemzeti 

értékhatárt elérő) nyílt 
eljárás 

2012. november 15. 
 

2012. december 31. 
 NEM 



 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

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

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
       

biztonság 
 

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 
Mérnöki feladatok 

71000000: 
Építészeti, 

építési, mérnöki 
és vizsgálati 

szolgáltatások 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő 

 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti 

értékhatárt elérő) nyílt 
eljárás 

2012. november 15. 
 

2012. december 31. 
 NEM 

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 
Tájékoztatás és nyilvánosság 

(megvalósítás) 

  79000000 
Üzleti 

szolgáltatások: 
jog, marketing, 

tanácsadás, 
munkaerő-

felvétel, 
nyomtatás és 

biztonság 

A Kbt. 3. rész VI. 
fejezet szerinti 

nemzeti 
értékhatárokat elérő 

értékű 
 

A Kbt. 3. rész VI. 
fejezet szerinti 

nemzeti 
értékhatárokat elérő 

értékű, egyszerű 
közbeszerzési eljárás 

a Kbt. 122 § 7. 
bekezdése szerint 

2012. november 15. 
 

2012. december 31. 
 NEM 

KEOP-7.1.0/11-2011-0113 
Vízjogi engedélyezési tervek 

megrendelése 

71320000-7 
Mérnöki 
tervezési 

szolgáltatások 

A Kbt. 3. rész 
nemzeti eljárásrend 

szerinti 

A Kbt. 3. rész nemzeti 
eljárás szerinti 

hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás 
(122. § (7) bekezdés 

a) pont) 

2012. szeptember 13. 2012. október 31. NEM 

Közvilágítás hálózat 
üzemeltetése, karbantartása  

50232100 
Közvilágítás-
karbantartási 

szolgáltatások 

Kbt. VI. fejezete 
szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő 

A Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti 

értékhatárt elérő) nyílt 
eljárás 

2012. október 29. 2013. január 1. NEM 

IV. Építési koncesszió       
       

V. Szolgáltatási koncesszió       
 

 


