
EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

[Ajánlatkérő]1 

2017. évi közbeszerzési terve2 

 

 

 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége3 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére4? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés5 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

Konyha épület  felújítás 45214100-1 

Általános 

egyszerű 

eljárás 

Nyílt eljárás 2017.06 

2017.10 

nem 

 
1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli. 
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg március 31-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. 

A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már 

megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 
3 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 

tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
5 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



Bölcsőde építése 45214100-1 

Általános 

egyszerű 

eljárás 

Nyílt eljárás 2017.08 

2017.11 

nem 

Egerszalóki Főtér felújítása 45230000-8 

Általános 

egyszerű 

eljárás 

Nyílt eljárás 2017.04 

2017.10 

nem 

Tájház felújítása 45453100-8 

Általános 

egyszerű 

eljárás 

Nyílt eljárás 2017.04 

2017.09 

nem 

Hivatal épület tetőtér 

beépítése 
45261000-4 

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés 

szerinti 

Tárgyalásos, 

gyorsított eljárás 
2017.03 

2017.07 

igen 

Járdafelújítás 45000000-7 

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdése 

szerint 

Tárgyalásos, 

gyorsított eljárás 
2017.03 

2017.07 

igen 

Klub helyiség felújítása 45000000-7 

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdése 

szerint 

Tárgyalásos 

eljárás 
2017.06. 

2017.11 

nem 

       

       

Külterületi helyi közutak 

felújítása 
45000000-7 

Általános 

egyszerű 

eljárás 

Nyílt eljárás 2017.06 

2017.11 

nem 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       

       



IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

       

 

Egerszalók, 2017. március 17.    

    

           Varga István sk. 

           polgármester 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK:  

 

A közbeszerzési tervet Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2017. (III.2.) sz. határozatával elfogadta.  

 


