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Zalakaros Város Önkormányzata 
 2012. évi közbeszerzési terve 

 

 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége
1
 

  CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Közbeszerzési    

eljárást 

lebonyolító 

szervezet 

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére
2
? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés
3
 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy 

a szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés 

„OCR Fejlett 

környezetvédelmi 

technológiák 

megvalósítása és 

szabadon történő 

kreatív kutatás, 

tanulás a 

közvilágítás 

példáján” 

315000
00-1  

 

 

 

nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

 

nyílt  2013.január  

 

 

 

2013.március  

Külső szervezet, 

megbízás alapján 
nem  

        

II. Építési 

beruházás 

 

   

  

 

   

                                                 
1 

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 

közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2
 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 

3
 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
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1./Óvoda felújítás 
450000

00-7 

nemzeti 

értékhatár 

szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. január 20. 2012. július 31. 
Külső szervezet, 

megbízás alapján 
 Nem 

2./ „A Zalakaros, 

Panoráma utca zárt 

csapadék 

csatornájából érkező 

csapadék vizeknek 

és a Szőlő utca 

csapadékvízének 

zárt rendszerben 

történő elvezetése.” 

 

450000
00-7 

nemzeti 

értékhatár 

szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. augusztus 

10. 

I. ütem:  

2012. december 31. 

 

II. ütem:  

2013.május 31. 

Külső szervezet, 

megbízás alapján 
 Nem 

 

 

 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

1./Tanulmánytervek, 

kiviteli terv 

elkészítése 

OCR projekt 

 

nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. május 31. 2013. november 15. 
Külső szervezet, 

megbízás alapján 
Nem 

2./Megvalósíthatósá

gi Tanulmány 

elkészítése 

„Turisztikai 

attrakciók és 

szolgáltatások 

fejlesztése” 

712410

00-9 

nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. június 29. 2012. augusztus 27. 
Külső szervezet, 

megbízás alapján 
Nem 
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3./Épületenergetikai 

fejlesztése című 

pályázathoz 

energetikai 

tanulmány 

elkészítése 

712410

00-9 

nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. október 26. 2012. december 31. 
Külső szervezet, 

megbízás alapján 
Nem 

4./Zalakaros Város 

Önkormányzata 

közvilágításának és 

intézményeinek 

részére villamos 

energia beszerzése 

093100

00-5 

nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

nyílt 2012. október 26. 2013. december 31. 
Külső szervezet, 

megbízás alapján 
Nem 

IV. Építési 

koncesszió 
    

 
  

        

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
  

        

 

Zalakaros, 2012.november  december 28. 


