
Vecsés Város Önkormányzatának 

2011. évi közbeszerzési terve 

 

 

 

  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége1 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés3 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Szállítási szerződés/ 

Épületépítés és 

eszközbeszerzés a 

Semmelweis Bölcsőde 

számára című (KMOP-

4.5.2-09-2009-0006) 

projekthez kapcsolódó 

eszközbeszerzés a 

berendezések telepítésével, 

üzembe helyezésével. 

37524000-7 

39100000-3 

39220000-0 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalás 

nélküli), 

hirdetmény 

nélküli  

közbeszerzési 

eljárás 

2011. április 1 hónap Nem 

                                                 
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 

közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



 II. Építési beruházás           

Vecsés városközpontjának 

funkcióbővítő fejlesztése 

és rehabilitációja (KMOP-

5.2.1/B-2f-2009-0013) 

című projekthez 

kapcsolódóan az Anna 

utcai játszótér megépítése, 

mely tartalmazza a 

beépítésre kerülő eszközök 

szállítását, telepítését. 

45000000-7 

45310000-3 

45111000-8 

45112700-2 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalásos), 

hirdetménnyel 

induló 

közbeszerzési 

eljárás 

2011. június 2 hónap Nem 

Vecsés városközpontjának 

funkcióbővítő fejlesztése 

és rehabilitációja (KMOP-

5.2.1/B-2f-2009-0013) 

című projekthez 

kapcsolódóan Szent István 

tér (piactér) és 

környékének kivitelezési 

munkái 

 

45000000-7 

45233120-6 

45310000-3 

45111000-8 

45221250-9 

45223300-9 

45232451-8 

45232120-9 

45112700-2 

 
 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalás 

nélküli), 

hirdetménnyel 

induló 

közbeszerzési 

eljárás 

2011. augusztus 2 hónap Nem 

Épületépítés és 

eszközbeszerzés a 

Semmelweis Bölcsőde 

számára „KMOP-4.5.2-09-

2009-0006” azonosító jelű 

projekthez kapcsolódóan 

Semmelweis Bölcsőde 

épület kivitelezési munkái 

 

45000000-7 

45210000-2 

45310000-3 

45300000-0 

45112700-2 

 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalás 

nélküli), 

hirdetménnyel 

induló 

közbeszerzési 

eljárás 

2011. június 10 hónap Nem 



Vecsés Város – Magyar 

utca területén út- és 

járdaépítés 

kivitelezési munkái 

45000000-7 

45233120-6 

45111000-8 

45221250-9 

45233162-2 

45233161-5 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalás nélküli), 

hirdetménnyel 

induló  

közbeszerzési 

eljárás 

2011. május 2 hónap Nem 

Vecsés Város belterületi 

útjainak fejlesztése 

(KMOP-2.1.1/B-09-2009-

0037) című projekthez 

kapcsolódóan Vecsés 

Város közigazgatási 

határain belül út, járda, 

kerékpárút, busz öböl 

kivitelezési munkái 

45000000-7 

45233120-6 

45111000-8 

45221250-9 

45233162-2 

45233161-5 

 

Nemzeti 

Egyszerű 

(tárgyalás nélküli), 

hirdetménnyel 

induló  

közbeszerzési 

eljárás 

2011. december 4 hónap Nem 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       

IV. Építési koncesszió       

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

 


