
Mindszent Város Önkormányzatának
2013. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzésselA közbeszerzés tárgya és CPV kód Irányadó Tervezett Az eljárás A szerződéskötés összefüggésben

mennyisége eljárásrend eljárási típus megindításának várható időtartama előzetes összesített
tervezett időpontja tájékoztató

közzétételére?
I. Árubeszerzés

A Kbt. harmadik A Kbt. harmadikÖnkormányzat rész szerinti15000000 resz szerintinemzeti 2013. augusztus 28. 2013. október 31. NEMintézményeinek élelmezési Élelmiszer (nemzeti értékhatárt
alapanyag biztosítása értékhatárokat

elérő értékű elérő) nyílt eljárás
A Kbt. harmadik A Kbt. harmadikKözvilágítás és intézmények 09310000 rész szerinti resz szerintivillamos energia Villamos nemzeti 2013. szeptember 25. 2013. november 30. NEM

felhasználása energia értékhatárokat (nemzeti értékhatárt
elérő értékű elérő) nyílt eljárás

A Kbt. harmadik A Kbt. harmadikrész szerintiIntézmények fűtésének 09123000 resz szerintinemzeti 2013. szeptember 25. 2013. november 30. NEMföldgáz beszerzése Földgáz értékhatárokat (nemzeti értékhatárt

elérő értékű elérő) nyílt eljárás
II. Építési_beruházás

KEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 AKbt. második AKbt. második rész
Építés (szennyvíztisztító- 45000000 rész szerinti szerinti (közösségi 2013. március 2013. június NEM
telep, szennyvízgyűjtés, Építési munkák közösségi értékhatárt elérő)

terület előkészítés) értékhatárt elérő nyílt eljárás
Ivóvíz-minőségjavító

programban A Kbt. harmadik
Építés (víztisztító-telep, A Kbt. harmadikrész szerintivízhálózatjavítás, terület 45000000 resz szerinti 2013. április 2013. június NEMnemzetielőkészítés) Építési munkák értékhatárokat (nemzeti értékhatárt

elérő értékű elérő) nyílt eljárás



Ill. Szolgáltatás-
megrendelés

A Kbt. harmadik
A Kbt. harmadik rész nemzeti eljárás

rész szerinti szerinti hirdetményKEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 79416000 nemzeti nélküli tárgyalásos 2013. január 2013. március NEM
Tájékoztatás ás nyilvánosság Public relations értékhatárokat közbeszerzési

(megvalósítás) szolgáltatások elérő értékű eljárás a Kbt. 122 ~

(7) bekezdés a)
pont_szerint

90500000 A Kbt. második A Kbt. második rész
Hulladékkal ésLakossági szilárdhulladék szeméttel rész szerinti szerinti (közösségi 2013. április 2013. június 30. NEM

közösségi értékhatárt elérő)elszállítási közszolgáltatás kapcsolatos értékhatárt elérő nyílt eljárás

szolgáltatások
851 00000-0 A Kbt. harmadik
Egészségügyi A Kbt. harmadik rész nemzeti eljárás
szolgáltatások rész szerinti szerinti hirdetményFelnőtt- és gyermekorvosi 85121100-4 nemzeti nélküli tárgyalásos 2013. február 2013. március NEM

ügyelet ellátása Általános értékhatárokat közbeszerzési

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

pont_szerint
A Kbt. harmadik79421000 rész nemzeti eljárásProjektvezetői A Kbt. harmadik szerinti hirdetményKEOP 1.2.0/09-11-2011-0049 szolgáltatások, rész szerinti nélküli tárgyalásos 2013. április 2013. június NEM

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

projektmenedzsment) vezetését elérő értékű (7) bekezdés a)

pont_szerint
Ivóvíz-minőségjavító

programban
mérnöki feladatok 71000000:

A Kbt. második A Kbt. második részÉpítészeti, rész szerinti szerinti (közösségi 2013. április 2013. június NEM
építési, mérnöki közösségi értékhatárt elérő)

ás vizsgálati értékhatárt elérő nyílt eljárás
szolgáltatások



79000000
Üzleti

Ivóvíz-minőségjavító szolgáltatások:
programban Jog, marketing, A Kbt. második A Kbt. második rész

Projektmenedzsment tanácsadás, rész szerinti szerinti (közösségi 2013. április 2013. Június
(Általános munkaerő- közösségi értékhatárt elérő) NEM

projektmenedzsment) felvétel, értékhatárt elérő nyílt eljárásnyomtatás és
biztonság

Szervezetfejlesztési tárgyú
tanácsadás nyújtása az 85312320-8

ÁROP 1.A.5-2013-2013-0066 Tanácsadási Nemzeti Kbt. 122/A.~ 2013. 11. 11. 2013. 12. 09. NEM
kódszámú pályázat keretében szolgáltatások

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
Települési 90500000

hulladékgazdálkodási Hulladékkal és A Kbt. harmadik A Kbt. harmadik
közszolgáltatás ellátása szeméttel rész szerinti rész szerinti nyílt 2013. szeptember 2013. október NEM
szolgáltatási koncesszió kapcsolatos nemzeti eljárás

keretében szolgáltatások




