ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi közbeszerzési terve

Abony Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) a) pontjában előírt
kötelezettségének eleget téve elkészítette és nyilvánosságra hozza a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az
abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá hogy az ajánlatkérő a
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást lefolytathat.

Abony Város Önkormányzata kijelenti, hogy a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések lefolytatásához szükséges
pénzügyi fedezet a tervben szereplő beszerzési időponthoz igazodva a 2013. évi költségvetésben illetve pályázati keretében
rendelkezésre áll.

Abony Város Önkormányzata, mint - a Kbt. 6. § (1) b) pontja szerinti helyi önkormányzat - ajánlatkérő 2013. évben az alábbi
közbeszerzéseket kívánja lefolytatni.

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási típus

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
azonosító számú projekt „Abony
Város Közösségi Háza – Komplex
kulturális, oktatási, művészeti
központ eszközbeszerzése"

közösségi

nyílt

2013. I. negyedév

nem

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
azonosító számú projekt „Abony
Város Közösségi Háza – Komplex
kulturális, oktatási, művészeti
központ eszközbeszerzése"

nemzeti

központosított

2013. I. negyedév

nem

Zeneiskola bútor- és eszköz
beszerzése

nemzeti

központosított

2013. II. negyedév

nem

nemzeti

nyílt

nemzeti

nyílt

nemzeti

nyílt

2013. II. negyedév

nem

nemzeti

Kbt. 122. § (7) bekezdés
szerinti hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2013. II. negyedév

nem

nemzeti

Kbt. 122. § (7) bekezdés
szerinti hirdetmény

2013. II. negyedév

nem

I. Árubeszerzés

1 db új kétkaros konténerszállító
gépjármű és
3

1 db 5 m -es nyitott konténer
beszerzése

Villamos energia beszerzése

2013. II. negyedév

2013. III. negyedév

nem

nem

II. Építési beruházás
„Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” tárgyú
projekt FIDIC Piros Könyv
szerinti kivitelezési feladatai

KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú
Épületenergetikai fejlesztések
pályázat keretén belül a „
Polgármesteri Hivatal-, Abony
3260 hrsz-ú ingatlan-, valamint a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
energetikai korszerűsítése" projekt
kivitelezése
III. Szolgáltatás-megrendelés
„Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című

közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

pályázat megvalósításával
kapcsolatos „FIDIC mérnöki
feladatok teljes körű ellátása”
Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című
pályázat megvalósításával
kapcsolatos „Projektmenedzseri
feladatok teljes körű ellátása”

nemzeti

Kbt. 122. § (7) bekezdés
szerinti hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2013. II. negyedév

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Abony, 2013. 03.28
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

nem

