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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
25/2014.(V.5.) határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervéről 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi összesített közbeszerzési terv 
elfogadására irányuló javaslatot, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 
Felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget 
téve a település honlapján közzétegye. 
Felelős: Horváth Sándor – polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. melléklet a 25/2014.(V.5.) KT határozathoz     
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési terve.                                                                        

K A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 
K.Á Árubeszerzés   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
K.Sz. Szolgáltatásmegrendelés   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

  

K.Ék. Építési koncesszió   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama   
K.É. Építési beruházás   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

  

N. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 
N.Á. Árubeszerzés   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
    



N.Sz. Szolgáltatásmegrendelés 

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
N.Szk. Szolgáltatási koncesszió   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
N.Ék. Építési koncesszió   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
N.É. Építési beruházás   

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási 
típus CPV kód 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama 

 Sor kerül-e, vagy 
sor került-e 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
N.É.1 Közúthálózat felújítása hirdetményes 45221250-9 II. n.év 2014.VIII. hó nem 
Tp. Tervpályázat   

 
 


