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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére. 
 

 A 2014. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Az előterjesztést készítette: Csák Zsolt városmenedzser 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közbeszerzési törvény 5. §-a alapján a helyi önkormányzatok éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek elkészíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési terv nyilvános, melybe bárki betekinthet. 

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a Jegyzőt, a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő nyilvánossá 

tételével.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 10. 

  

 

                                       dr. Makai Sándor 

                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

2014. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
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 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

-------- ----- ------ ------- ------ ------ 

 II. Építési beruházás         

Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció 

keretében a Bajcsy- Zsilinszky utcán és az Áchim 

András utcán játszótér építése, a Csokonai utcai 

bérlakások és a Civil Ház felújítása, valamint a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bővítése 

kivitelezési munkálatainak megvalósítása. 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli Kbt. 

122 § 

szeriti 

eljárás 

2014.05.07. 2014.06.16. nem 

Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció 

keretében a Somogyi és Bihari utcán útépítés, a 

Klapka utcán kerékpárút építés kivitelezési 

munkálatainak megvalósítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli Kbt. 

122 § 

szeriti 

eljárás 

2014.05.07. 2014.06.16. nem 

Sportcsarnok felújítása II. ütem Nemzeti Hirdetmény 2014.05.07. 2014. 06.16. nem 
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eljárásrend közzététele 

nélküli Kbt. 

122 § 

szeriti 

eljárás 

Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola 

energetikai felújítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli Kbt. 

122 § 

szeriti 

eljárás 

2014.12.10. 2015.01.10. nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés         

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

IV. Építési koncesszió      

Napenergia alapú villamos energia termelés 

Füzesgyarmaton pályázat közbeszerzési eljárása 

Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt 2014.10.10 2014.12.10. nem 

V. Szolgáltatási koncesszió      

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

 


