Enying Város Önkormányzat

1. melléklete a 79/2019. (II. 27.) határozathoz
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2. számú módosítása
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351299 (Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása)

Enying és
Balatonbozsok
óvodatetők felújítása

Beszerzési
csomag

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásához

2019. II.
negyedév

28 789 350

-

Top-3.2.1-15-FE1-201600050 (Enyingi Polgármesteri
Hivatal energetikai
korszerűsítése)
Top-4.2.1-15FE1-2016-00016
(Enying Család és
Gyermekjóléti Központ
kialakítása)
Top- 3.2.1-16FE1-201700016 (Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
Kabókapusztán)

Polgármesteri Hivatal
energetikai
korszerűsítése

Beszerzési
csomag

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásához

2019. I.
negyedév

80 604 795

2019. II.
negyedév

Enying Család és
Beszerzési
Gyermekjóléti Központ
csomag
kialakítása

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásához

2019. II.
negyedév

80 736 074

2019. III.
negyedév

Energetikai fejlesztés
Kabókapusztán

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásához

2019. I.
negyedév

17 870 388

2019. II.
negyedév

Beszerzési
csomag

TOP-2.1.2-15-FE1-201600004 (Zöld város, Enying)

Enying, Zöld város Városközpont
rehabilitáció

Beszerzési
csomag

nemzeti

115. § (2)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése
szerinti hirdetmény nélküli és tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárás115. § (2)-(4)
illetve (6)-(7) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli és tárgyalás nélküli közbeszerzési
eljárás

2019. I.
negyedév

253 072 507

-

2019. I.
negyedév

68 829 884

2019. III.
negyedév

49 742 933

-

5

TOP-2.1.2-15-FE1-201600004 (Zöld város, Enying)

Enying, Zöld város Dísztó létrehozása

Beszerzési
csomag

nemzeti

115. § (2)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése
szerinti hirdetmény nélküli és tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárás115. § (2)-(4)
illetve (6)-(7) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli és tárgyalás nélküli közbeszerzési
eljárás

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú
(Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges
erő-és munkagépek
beszerzése)

Vállalkozási szerződés
1. Enying 016 hrsz.--ú Beszerzési
út; 2. Enying 0141 hrsz.- csomag
út felújítási munkáira

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásához

2019. II.
negyedév

Enying Város
köznevelési
intézményeiben
közétkeztetési feladat
ellátása

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyilt eljárás

2019. II.
negyedév
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III.
Szolgáltatásmegrendelés

Beszerzési
csomag

-

-

IV.
Építési
koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

Enying, 2019. "………………………"
Viplak Tibor
polgármester

