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Zalakaros Város Önkormányzata 

2016. évi Közbeszerzési Terv 
  

A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Közbeszerzési 
eljárást 

lebonyolító 
szervezet 

Sor kerül-e vagy sor került-e 
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 

        

        

II. Szolgáltatás megrendelése 

Vállalkozási szerződés 
keretében Zalakaros 
Város 
Önkormányzatának a 
Gyógyhelyi Látogató 
Központ fejlesztési 
projekttel kapcsolatos 
pályázatírási, 
projektmenedzsmenti, 
projekt előkészítési, 
pályázatmenedzselési 
feladatok ellátása 

75310000-2 
Segélyekkel, 
támogatásokkal 
és juttatásokkal 
kapcsolatos 
szolgáltatások 
79421000-1 
Projektvezetői 
szolgáltatások, 
kivéve az építési 
munkák 
vezetését 

Kbt. 
Harmadik 
Része 

a Kbt. 115. § 
(1) 
bekezdése 
szerinti 
hirdetmény 
közzététele 
nélkül induló 
tárgyalásos 

2016. január 20. 

A projektzárás 
időpontja, de 
legkésőbb 2020 
december 31.  
Ezen belül a 
pályázat 
előkészítésének 
határideje a 
benyújtási 
határidejét 
megelőző 30. nap. 

Külső szervezet, 
megbízás alapján 

Nem 
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A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Közbeszerzési 
eljárást 

lebonyolító 
szervezet 

Sor kerül-e vagy sor került-e 
adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére 

az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

72224000-1 
Projekt-
ügyintézési 
tanácsadó 
szolgáltatások 
71248000-8 
Projektfelügyelet 
és dokumentáció 

Vállalkozási szerződés 
keretében Zalakaros 
Város 
Önkormányzatának a 
Barnamezős területek 
rehabilitációja projekttel 
kapcsolatos, a TOP-
2.1.1-15 felhívásra 
pályázatírási, 
projektmenedzsmenti, 
projekt előkészítési, 
pályázatmenedzselési 
feladatok ellátása 

75310000-2 
Segélyekkel, 
támogatásokkal 
és juttatásokkal 
kapcsolatos 
szolgáltatások 
79421000-1 
Projektvezetői 
szolgáltatások, 
kivéve az építési 
munkák 
vezetését 
72224000-1 
Projekt-
ügyintézési 
tanácsadó 
szolgáltatások 
71248000-8 
Projektfelügyelet 
és dokumentáció 

Kbt. 
Harmadik 
Része 

a Kbt. 115. § 
(1) 
bekezdése 
szerinti 
hirdetmény 
közzététele 
nélkül induló 
tárgyalásos 

2016. február 12. 

A projektzárás 
időpontja, de 
legkésőbb 2020 
december 31.  
Ezen belül a 
pályázat 
előkészítésének 
határideje a 
benyújtási 
határidejét 
megelőző 30. nap. 

Külső szervezet, 
megbízás alapján 

Nem 

Vállalkozási szerződés 
keretében Zalakaros 
Város 

75310000-2 
Segélyekkel, 
támogatásokkal 

Kbt. 
Harmadik 
Része 

a Kbt. 115. § 
(1) 
bekezdése 

2016. február 12. 
A projektzárás 
időpontja, de 
legkésőbb 2020 

Külső szervezet, 
megbízás alapján 

Nem 
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A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Közbeszerzési 
eljárást 

lebonyolító 
szervezet 

Sor kerül-e vagy sor került-e 
adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére 

az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Önkormányzatának a 
Zöld város kialakítása 
fejlesztési projekttel 
kapcsolatos, a TOP-
2.1.2-15 felhívásra 
pályázatírási, 
projektmenedzsmenti, 
projekt előkészítési, 
pályázatmenedzselési 
feladatok ellátása 

és juttatásokkal 
kapcsolatos 
szolgáltatások 
79421000-1 
Projektvezetői 
szolgáltatások, 
kivéve az építési 
munkák 
vezetését 
72224000-1 
Projekt-
ügyintézési 
tanácsadó 
szolgáltatások 
71248000-8 
Projektfelügyelet 
és dokumentáció 

szerinti 
hirdetmény 
közzététele 
nélkül induló 
tárgyalásos 

december 31.  
Ezen belül a 
pályázat 
előkészítésének 
határideje a 
benyújtási 
határidejét 
megelőző 30. nap. 

Vállalkozási szerződés 
keretében Zalakaros 
Város 
Önkormányzatának a 
Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 
projekttel kapcsolatos, 
a TOP-3.1.1-15 
felhívásra pályázatírási, 
projektmenedzsmenti, 
projekt előkészítési, 
pályázatmenedzselési 
feladatok ellátása 

75310000-2 
Segélyekkel, 
támogatásokkal 
és juttatásokkal 
kapcsolatos 
szolgáltatások 
79421000-1 
Projektvezetői 
szolgáltatások, 
kivéve az építési 
munkák 
vezetését 
72224000-1 
Projekt-

Kbt. 
Harmadik 
Része 

a Kbt. 115. § 
(1) 
bekezdése 
szerinti 
hirdetmény 
közzététele 
nélkül induló 
tárgyalásos 

2016. február 12. 

A projektzárás 
időpontja, de 
legkésőbb 2020 
december 31.  
Ezen belül a 
pályázat 
előkészítésének 
határideje a 
benyújtási 
határidejét 
megelőző 30. nap. 

Külső szervezet, 
megbízás alapján 

Nem 
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A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Közbeszerzési 
eljárást 

lebonyolító 
szervezet 

Sor kerül-e vagy sor került-e 
adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére 

az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

ügyintézési 
tanácsadó 
szolgáltatások 
71248000-8 
Projektfelügyelet 
és dokumentáció 

 

 

Zalakaros, 2016. február ….-én 
 
                                                   
                                                                                     Novák Ferenc       Szabóné dr. Csányi Mariann 
                                        Polgármester           Jegyző 
 
 
Záradék: A 2015. évi Közbeszerzési Tervet Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a /2016 (II.11.) számú 
képviselőtestületi határozattal egyidejűleg hagyta jóvá. 
 
 
               Szabóné dr. Csányi Mariann 
                               Jegyző  


