ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010

I.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Dunaföldvár,
Bölcske,
Madocsa 1
településeken az általános iskolák
átalakításához
és
bővítéséhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

mennyiségi
mennyisége
egysége

3

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év április
– teljesítés ideje:
2010
év augusztus
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– versenypárbeszéd

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

Forrás

Mérték

Pályázati forrás
Saját forrás

90
10

%
%
%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

II.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

Dunaföldvár
Város
Hivatalának
akadálymentesítése

típusa*

Polgármesteri 2
komplex

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év március
– teljesítés ideje:
2010
év október
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:
Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

X

– nyílt

X

– meghívásos
– tárgyalásos
Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– versenypárbeszéd

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás
Saját forrás

Mérték

90
10

%
%
%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: Készítette:

Jóváhagyta:
18/2010.(II.02.) KT számú
határozatával

Kovács Anikó (név)

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete

közbeszerzési referens (beosztás)
2010. február 2.

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
a 18/2010.(II.02.) KT számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott terv 1. számú
módosítása
Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010

I.
9. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

mennyiségi
mennyisége
egysége

típusa*

Dunaföldvár,
Bölcske,
Madocsa 1
településeken az általános iskolák
átalakításához
és
bővítéséhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

3

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
10. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év május
– teljesítés ideje:
2010
év augusztus
11. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.-

hónap
hónap

Forint

12. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

13. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték

Pályázati forrás
Saját forrás

90
10

%
%
%

14. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

15. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
16. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

II.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

Dunaföldvár
Város
Hivatalának
akadálymentesítése

típusa*

Polgármesteri 2
komplex

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év április
– teljesítés ideje:
2010
év szeptember
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

hónap
hónap

Forint

Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték

Pályázati forrás
Saját forrás

90
10

%
%
%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

III.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Dunaföldvár
Kálvária
komplex 2
partfalstabilizáció és vízrendezés I.
ütem

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év június
– teljesítés ideje:
2011
év december
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
240 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás
Saját forrás

Mérték

85
15

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

%
%
%

IV.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Dunaföldvár Ságvári Endre utca és 2
Kereszt utca csapadékvíz elvezetése

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év július
– teljesítés ideje:
2011
év december
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
87 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás
Saját forrás
6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

Mérték

67,68
32,32

%
%
%

Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

Készítette:

Jóváhagyta:
29/2010 (IV.20.) számú PB
határozatával

Kovács Anikó (név)

Dunaföldvár Város Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság

közbeszerzési referens (beosztás)
2010. április 20.

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
a 18/2010.(II.02.) KT számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 29/2010 (IV.20.)
számú PB határozatával módosított terv 2. számú módosítása
Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010

I.
17. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

mennyiségi
mennyisége
egysége

típusa*

Dunaföldvár,
Bölcske,
Madocsa 1
településeken az általános iskolák
átalakításához
és
bővítéséhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

3

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
18. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év július
– teljesítés ideje:
2010
év október
19. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.-

hónap
hónap

Forint

20. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

21. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték

Pályázati forrás
Saját forrás

90
10

%
%
%

22. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

23. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
24. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

II.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

Dunaföldvár
Város
Hivatalának
akadálymentesítése

típusa*

Polgármesteri 2
komplex

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év április
– teljesítés ideje:
2010
év szeptember
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
20 000 000.4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

hónap
hónap

Forint

Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték

Pályázati forrás
Saját forrás

90
10

%
%
%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

III.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Dunaföldvár
Kálvária
komplex 2
partfalstabilizáció és vízrendezés I.
ütem

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év július
– teljesítés ideje:
2011
év december
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
240 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás
Saját forrás

Mérték

85
15

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

%
%
%

IV.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Dunaföldvár Ságvári Endre utca és 2
Kereszt utca csapadékvíz elvezetése

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év július
– teljesítés ideje:
2011
év december
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
87 000 000.-

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás
Saját forrás
6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

Mérték

67,68
32,32

%
%
%

Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

V.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

Számítástechnikai
eszközök
és 1
szoftverek beszerzése a TIOP 1.1.1-09/1
pályázat keretében

mennyiségi
mennyisége
egysége

1

db

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– hirdetmény feladásának ideje:
2010
év július
– teljesítés ideje:
2011
év február
3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
36 millió

hónap
hónap

Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő

Eljárástípus szerint:

– nyílt
– meghívásos
– tárgyalásos
– versenypárbeszéd

Egyéb eljárástípus:

– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás

X
X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Pályázati forrás

Mérték

100

%
%
%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név

beosztás/tisztség

Kovács Anikó

Közbeszerzési
referens

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: -

Készítette:

Jóváhagyta:
43. számú PB határozatával

Kovács Anikó (név)

Dunaföldvár Város Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság

közbeszerzési referens (beosztás)
2010. 06. 22.

