
 
                                                                                         1.számú melléklet 

Zalakaros Város Önkormányzata 
2015. 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 

Villamos energia 

beszerzése 
09310000-5 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

 

2015. október 29. 

 

36 hónap 

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 

Zalakaros Város 

Önkormányzata 

részére karácsonyi 

díszkivilágítás 

eszközök szállítása 

valamint 

látványtervek 

készítése karácsonyi 

fénydekorációra 

39298900-6 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

 

2015. október 29. 

 

36 hónap 

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 



II. Építési beruházás 

Termáltó és 

Ökopart című 

projekt – építési 

munkák 

45212100-7 

Nemzeti 

értékhatárt 

meghaladó 

hirdetmény 

közzétételével 

megvalósuló 

tárgyalásos 

eljárás 

2015. május 6. 2015. július 31. 

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 

Kerékpárút II. ütem 

– kerékpárút építés 
45000000-7 

Nemzeti 

értékhatárt 

el nem érő 

Kbt. 122/A. § 

szerinti eljárás 
2015. október 1. 2016. június 30.  

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 

II. Szolgáltatás 

Zalakaros, Jegenye 

sor 8. szám alatt 

tervezett 

egészségház építési 

engedélyezési 

terveinek 

elkészítése 

71320000-7 

Nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2015. október 29. 2016. január 31.  

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 

A Zalakaros, 

Gyógyhelyi központ 

fejlesztése 

vonatkozásában a 

rendezvényház 

támogatási 

feltételeknek 

megfelelően 

módosított építési 

engedélyének és a 

Fürdő nyári bejárati 

71220000-6 

Nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2015. október 29. 2016. január 31. 

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 



épület belső 

átalakítása 

engedélyezési 

tervének elkészítése  

Zalakaros Város 

Önkormányzatának 

a Strukturális 

Alapok és a 

Kohéziós Alap 2014 

és 2020 közötti 

támogatásaiból 

megvalósuló 

projektjeihez a 

pályázatok megírása 

sikerdíjas 

konstrukció 

keretében 

75310000-2 

Nemzeti 

értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2015. október 29. 2020 december 31. 

Külső 

szervezet, 

megbízás 

alapján 

Nem 

 

 

Zalakaros, 2015. november „26”-án 
 
                                                   
                                                                                     Novák Ferenc       Szabóné dr. Csányi Mariann 
                                        Polgármester           Jegyző 
 
 
Záradék: A 2015. évi módosított Közbeszerzési Tervet Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 337/2015 (XI.26.) 
számú képviselőtestületi határozattal egyidejűleg hagyta jóvá. 
 
               Szabóné dr. Csányi Mariann 
                               Jegyző  


