
K Ö Z B E S Z E R Z É S I  T E R V  2012 .  

 

I. Árubeszerzés    Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Vállalkozási szerződés 

„Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” (KEOP-2010-

1.1.1/B.10-2011-0002) 

pályázat műszaki tartalma 

szerinti eszközök 

beszerzésére. 

 közösségi 

értékhatárt 

meghaladó 

nyílt 2012. február szerződés megkötésének 

tervezett időpontja: 2012. 

április 

nem 

Vállalkozási szerződés 

„Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” (KEOP-2010-

1.1.1/B.10-2011-0002) 

pályázat műszaki tartalma 

szerinti eszközök 

beszerzésére, valamint a 

tűzben sérült technológiai 

eszközök pótlására. 

 közösségi 

értékhatárt 

meghaladó 

nyílt 2012. március szerződés megkötésének 

tervezett időpontja: 2012. 

május 

 

nem 
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II. Építési beruházás    Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának

tervezett 

időpontja 

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Vállalkozási szerződés 

„Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” (KEOP-2010-

1.1.1/B.10-2011-0002) 

pályázat keretében a pápai 

térbeton megépítése 

 Egyszerű  Kbt. 122.§ (7) 

bek szerinti 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2012. március szerződés megkötésének 

tervezett időpontja: 2012. 

május 

nem 

Vállalkozási szerződés „A 

tűzben megsérült 

mechanikai kezelőcsarnok 

helyreállítására” 

 közösségi 

értékhatárt 

meghaladó 

nyílt 2012. június szerződés megkötésének 

tervezett időpontja: 2012. 

augusztus 

nem 
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III. Szolgáltatás 

megrendelése 
   Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

A házi komposztálást és a 

házhoz menő szelektív 

gyűjtés bevezetését 

megvalósító kampány 

kidolgozása és 

megvalósítása. 

 közösségi 

értékhatárt 

meghaladó 

 

nyílt 2012. február 2012. április nem 

A (KEOP-2.3.0/2F-2010-

0023) rekultivációs 

projekthez kapcsolódó 

kötelező kommunikációs 

feladatok (A 

kedvezményezettek 

Tájékoztatási 

Kötelezettségei című 

dokumentumban szereplő) 

ellátásán kívül a civil 

szervezettekkel való 

kapcsolattartás, 

sajtómegjelenés 

generálása, összegyűjtése, 

elemzésekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása a 2. 

fordulóban. 

 Egyszerű Kbt. 122.§ (7) 

bek szerinti 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2012. május 2012. június nem 

 


