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5. számú melléklet 
 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 
 
 

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata  
Érintett költségvetési év: 2006.  
 
I.  
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
 Közbeszerzés tárgya 
 

Típusa* Mennyiségi 
egysége* 

Mennyisége* 

Zalakaros��/LJHW�X��NRUV]HU&VtWpVH építési beruházás m 404,7 
 
/* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási 
koncesszió/ 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�YiUKDWy�LG�SRQWMDL�- hirdetmény feladásának ideje: 
- hirdetmény feladáViQDN�LG�SRQWMDL 
 2006. év június hónap 

 
- teljesítés ideje: 

 
  2006. év október hónap 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�HO�]HWHVHQ�EHFV�OW�pUWpNH�� 
 
 ,-Forint 
 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:** 
�� �PHJMHO|OHQG��D�QpJ\]HWEH�WHWW�Ä;��MHOOHO� 
 

Értékhatár szerint: - N|]|VVpJL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - QHP]HWL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - nemzeti értékhatár alatti _ 
 

Eljárástípus szerint: - nyílt � 

 - meghívásos _ 

 - tárgyalásos � 
 

Egyéb eljárástípus: - tervpályázati eljárás � 

 - keretmegállapodásos eljárás � 

 - HJ\V]HU&VtWHtt eljárás � 
 
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 
WiPRJDWiV��EHYpWHO�YiOODONR]iVL�WHYpNHQ\VpJE�O��HJ\pE�� 
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Forrás Mérték  
Önkormányzati saját forrás 50 % 
Pályázati forrás 50 % 
 % 
 
6. A tervezett N|]EHV]HU]pVHNpUW�IHOHO�V�V]HPpO\�HN��� 
Név Beosztás/tisztség 
Horváth István %HUXKi]iVL��J\LQWp]� 
  
  
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem *** /***  
� �D�PHJIHOHO��UpV]�DOiK~]DQGy� 
 
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
II.  
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
  
Közbeszerzés tárgya Típusa* Mennyiségi 

egysége* 
Mennyisége* 

Zalakaros, 3DUN�X��NRUV]HU&VtWpVH építési beruházás m 391,75 
 
/* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási 
koncesszió/ 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�YiUKDWy�LG�SRQWMDL�- hirdetmény feladásának ideje: 
- hirdetmény feladásáQDN�LG�SRQWMDL 
 2006. év április hónap 

 
- teljesítés ideje: 

 
  2006. év augusztus hónap 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�HO�]HWHVHQ�EHFV�OW�pUWpNH�� 
 
 ,-Forint 
 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:** 
�� �PHJMHO|OHQG��D�QpJ\]HWEH�WHWW�Ä;��MHOOHO� 
 

Értékhatár szerint: - N|]|VVpJL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - QHP]HWL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - nemzeti értékhatár alatti _ 
 

Eljárástípus szerint: - nyílt � 

 - meghívásos _ 
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 - tárgyalásos � 
 

Egyéb eljárástípus: - tervpályázati eljárás � 

 - keretmegállapodásos eljárás � 

 - HJ\V]HU&VtWett eljárás � 
 
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 
WiPRJDWiV��EHYpWHO�YiOODONR]iVL�WHYpNHQ\VpJE�O��HJ\pE�� 
Forrás Mérték  
Önkormányzati saját forrás 50 % 
Pályázati forrás 50 % 
 % 
 
6. A tervezett�N|]EHV]HU]pVHNpUW�IHOHO�V�V]HPpO\�HN��� 
Név Beosztás/tisztség 
Horváth István %HUXKi]iVL��J\LQWp]� 
  
  
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem *** /***  
� �D�PHJIHOHO��UpV]�DOiK~]DQGy� 
 
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
III.  
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
  
Közbeszerzés tárgya Típusa* Mennyiségi 

egysége* 
Mennyisége* 

Zalakaros, %RGDKHJ\L�X��NRUV]HU&VtWpVH építési beruházás m 247,54 
 
/* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási 
koncesszió/ 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�YiUKDWy�LG�SRQWMDL�- hirdetmény feladásának ideje: 
- hirdetmény felDGiViQDN�LG�SRQWMDL 
 2006. év május hónap 

 
- teljesítés ideje: 

 
  2006. év  november hónap 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�HO�]HWHVHQ�EHFV�OW�pUWpNH�� 
 
 ,-Forint 
 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:** 
�� �PHJMHO|OHQG��D�QpJ\]HWEH�WHWW�Ä;��MHOOHO� 
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Értékhatár szerint: - N|]|VVpJL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - QHP]HWL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - nemzeti értékhatár alatti _ 
 

Eljárástípus szerint: - nyílt � 

 - meghívásos _ 

 - tárgyalásos � 
 

Egyéb eljárástípus: - tervpályázati eljárás � 

 - keretmegállapodásos eljárás � 

 - HJ\V]HU&sített eljárás � 
 
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 
WiPRJDWiV��EHYpWHO�YiOODONR]iVL�WHYpNHQ\VpJE�O��HJ\pE�� 
Forrás Mérték  
Önkormányzati saját forrás 50 % 
Pályázati forrás 50 % 
 % 
 
6. A tervezHWW�N|]EHV]HU]pVHNpUW�IHOHO�V�V]HPpO\�HN��� 
Név Beosztás/tisztség 
Horváth István %HUXKi]iVL��J\LQWp]� 
  
  
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem *** /***  
� �D�PHJIHOHO��UpV]�DOiK~]DQGy� 
 
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
IV.  
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
  
Közbeszerzés tárgya Típusa* Mennyiségi 

egysége* 
Mennyisége* 

Zalakaros, .DQLFD�X��NRUV]HU&VtWpVH építési beruházás m 230 
 
/* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási 
koncesszió/ 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�YiUKDWy�LG�SRQWMDL�- hirdetmény feladásának ideje: 
-�KLUGHWPpQ\�IHODGiViQDN�LG�SRQWMDL 
 2006. év június hónap 

 
- teljesítés ideje: 
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  2006. év október hónap 
 
���$�N|]EHV]HU]pV�HO�]HWHVHQ�EHFV�OW�pUWpNH:  
 
 ,-Forint 
 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:** 
�� �PHJMHO|OHQG��D�QpJ\]HWEH�WHWW�Ä;��MHOOHO� 
 

Értékhatár szerint: - N|]|VVpJL�pUWpNKDWiUW�HOpU� � 

 - nemzeti értpNKDWiUW�HOpU� � 

 - nemzeti értékhatár alatti _ 
 

Eljárástípus szerint: - nyílt � 

 - meghívásos _ 

 - tárgyalásos � 
 

Egyéb eljárástípus: - tervpályázati eljárás � 

 - keretmegállapodásos eljárás � 

 - HJ\V]HU&VtWHWW�HOMiUiV � 
 
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 
WiPRJDWiV��EHYpWHO�YiOODONR]iVL�WHYpNHQ\VpJE�O��HJ\pE�� 
Forrás Mérték  
Önkormányzati saját forrás 50 % 
Pályázati forrás 50 % 
 % 
 
���$�WHUYH]HWW�N|]EHV]HU]pVHNpUW�IHOHO�V�V]HPpO\�HN��� 
Név Beosztás/tisztség 
Horváth István %HUXKi]iVL��J\LQWp]� 
  
  
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem *** /***  
� �D�PHJIHOHO��UpV]�DOiK~]DQGy� 
 
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
Készítette:       Jóváhagyta: 
 
 
Horváth István         Szirtes Lajos 
%HUXKi]iVL��J\LQWp]�       Polgármester 
2006. április 3.        2006. április 3. 


