
Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1. Bóbita bölcsőde kivitelezése hirdetménnyel induló tárgyalásos 2013. I. negyedév 2013. II. negyedév

2. Bóbita bölcsőde eszközbeszerzése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

3 Bartók Béla utcai óvoda kiviteli tervezése (pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

4. Önkormányzati intézmények épületeinek takarítása* hirdetménnyel induló tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

5. Gyál-felső vasútállomás felújításának kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

6. Gyál-felső vasútállomás tájépítészeti munkáinak kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

7. 2013. évi járdaépítési munkálatok hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

8. Munkácsy-Bacsó Béla utcák keresztezésében gyalogátkelő kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

9. Bartók Béla általános iskola energetikai pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

10. Városi Egészségügyi Központ energetikai pályázattal kapcsolatos  
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

11. Zrínyi Miklós általános iskola energetikai pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

12. Rákóczi Ferenc utcai épület energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

13. Tátika óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes közbeszerzése
(energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

14. Bartók utcai tagóvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

15. Liliom óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes közbeszerzése 
(energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

16. Tulipán óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2013

*A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel közös ajánlatkérőként.                                                                                                                                                 A közbeszerzési 
terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy 
a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.


