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Projekt szintő közbeszerzési terv 
 
 

 
 
 

Az ajánlatkérı 
szervezet 

megnevezése 

A szerzıdéshez 
rendelt 

elnevezés 

A beszerzés 
tárgya: 

(árubeszerzés, 
szolgáltatás 

megrendelése, 
szolgáltatási 
koncesszió, 

építési 
beruházás, 

építési 
koncesszió) 

Becsült 
érték: 

(nettó Ft) 

Az alkalmazott 
eljárásrend* 
(közösségi 

értékhatárt elérı, 
vagy az alatti, 
indokolással) 

 
 
 

A közbeszerzési 
eljárás fajtája 

 

A hirdetmény 
megjelenésének 

tervezett idıpontja 

Az alkalmazott bírálati 
szempont (összességében 

legelınyösebb ajánlat vagy 
legalacsonyabb összegő 

ellenszolgáltatás) 
 

Részvételi/ 
ajánlattételi 

határidı tervezett 
idıpontja 

Eredményhirdetés 
tervezett 

idıpontja: 

Szerzıdéskötés 
tervezett idıpontja 

Enying Város 
Önkormányzata 

Városi 
Bölcsıde 
intézményének 
infrastrukturális 
fejlesztése és 
kapacitás 
bıvítése 

Építési 
beruházás 

51.434.568 
Ft 

közösségi értékhatárt 
el nem érı egyszerő 
közbeszerzési eljárás, 
Kbt. 40.§ (2) bek. 
figyelembe vételével 

Hirdetménnyel 
induló 
tárgyalásos 

2010. május 25. Összességében 
legelınyösebb ajánlat 

2010. június 21. 2010.július 2. 2010.július 23. 

Enying Város 
Önkormányzat 

Enying város 
közintézményei
nek 
közétkeztetési 
ellátása 

Szolgáltatás 
megrendelése 

40.000.000 
Ft 

közösségi értékhatárt 
el nem érı egyszerő 
közbeszerzési eljárás 

Tárgyalás 
nélküli 

2010. március 1. Összességében 
legelınyösebb ajánlat 

2010. március 23. 2010. március 30. 2010. április 20. 

           

 
 
 

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintı közbeszerzési eljárásban más, projektet nem 
érintı beszerzésre sor kerül-e) 

 


	Előterjesztés
	Határozati javaslat

