
9. számú melléklet 

Celldömölk Város Önkormányzata 

2013. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége
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  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés
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megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés       

Digitális mozi vetítőgép 

beszerzése 
386520000-0 Nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. február 2014. december nem 

II. Építési beruházás       

Napelemes rendszer 

általános iskola épületére 

(Celldömölk) 

45310000-3 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. január 2014. december nem 

Napelemes rendszer 

általános iskola épületére 

(Alsóság) 

45310000-3 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. január 2014. december nem 

Marx K. utca burkolat 

felújítása 
45233228-3 Nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2013. augusztus nem 

Ivóvízminőség javítás 45245000-6 Nemzeti Nyílt 2013. november 2014. december nem 

Izsákfai 

szennyvízkezelés 
45232400-6 Nemzeti Nyílt 2013. november 2014. december nem 

Gyalogos és kerékpárút 

leszakadás helyreállítása 
45221250-9 Nemzeti Kbt. 122/A. §  2013. szeptember 2013. december nem 

Bocskai utca felújítása I. 

ütem 
45233228-3 Nemzeti Kbt. 122/A. § 2013. szeptember 2013. december nem 

                                                 
 

 



III. Szolgáltatás-

megrendelés 
      

Izsákfai 

szennyvízkezelés 

engedélyes és kiviteli 

tervek készítése 

71240000-2 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. február 2013. június nem 

Ivóvízminőség javítás 

engedélyes és kiviteli 

tervek készítése 

71240000-2 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. február 2013. május nem 

Földgáz beszerzés 09123000-7 Nemzeti Nyílt 2013. május 2014. június nem 

Izsákfai 

szennyvízkezelés 

projektmenedzsment 

71248000-8 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Izsákfai 

szennyvízkezelés 

vagyonértékelés 

79419000-4 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Izsákfai 

szennyvízkezelés 

műszaki ellenőr 

71247000-1 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Izsákfai 

szennyvízkezelés 

nyilvánosság 

79340000-9 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Ivóvízminőség javítás 

projektmenedzsment 
71248000-8 Nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Ivóvízminőség javítás 

műszaki ellenőr 
71247000-1 Nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Ivóvízminőség javítás 

nyilvánosság 
79340000-9 Nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bek. a.) pont 
2013. június 2014. december nem 

Villamos energia 

beszerzés 
09310000-5 Nemzeti Nyílt 2013. december 2014. december nem 

 


