
KIVoNAT
a 2018. március 27-ei KI. ülés,iegyzókönyvébő|,

29l201B.(ll1.27.\Kt_ számú HATÁROZAT
A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról,

Kovács Tamás s. k-
polgármester

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési
tervet és azt az előterjesztéshez képest változatlan
tartalommaI jóváhagyja,
2, A Képviselő{estület megbizza a polgármestefi és a
jegyzőt, hogy az éves közbeszerzési tervvel
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.

Fele|ós: Kovács Tamás polgármester
Vargáné Dr. Egyed llona jegyző

Határidó: szükség szerint

Vargáné dr.Egyed llona s,k.
jegyző
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ÉVES KÖZBESZERZÉSl TERV

Ajánlatkérő megnevezése: Mélykút Város Önkormánvzat
É rintett költségvetési év: 2018.

A köZbeszerzés tárgya és
men nyisége

CPV kód
lrá nyadó

eljárásrend
TerVezett

eIjá rás típus
ldő be li

ütemezés
55-ös kanyarodó sáv és

ipa ri öVezet út építés

452331-23-7 Nemzeti

e |já rásre nd

Kbt. 115. §

szerinti eIjárá5

2018. ll,

negyedév
külterületi és be lte rilleti
útfelújítás

45233123-7 Nemzeti

e ljá rásre nd sZerinti el.'árá5

115.Kbt. § 2018. ll

negyedév
lpari pa rkh oZ út építés 45233I23-7 Nemzeti

e ljá rásrend

Kbt, 115, §

szerinti eljá rá5

2018. lll.

negyedév

Tópart piac, játszótér,

parkoló, rekreációs tér

é p ítése

45213100-4 Nemzeti

eljá rásrend

Kbt. 115. §

szerinti eljárás

2018. ll.

negyedév

Üzemcsa rnok építés 45200000-9 Nemzeti

eljá rásrend

Kbt. 115. §

szer'nti nyílt

eljá rás

2018. lll.

negyedév

A L8I8/2o1,6. (X||.22)

,Korm. hatá rozattal oda íté|t
tá mogatás - m űVe|ődési és
sportcentrum kialakítása l.

ütem - m űvelődési
közporit epítése

45200000-9 Nemzeti
eljá rásrend

Kbt. ].13.

szerinti e|já rás
2018. ll

negyedéV

B usz rn egá l|ó epü let é píté 5 4 5200000-9 NemZeti

eljá rásrend

Kbt. 113, §

szerinti nyí|t

e |já rás

2018. lll,

negyedéV

Buszmegál|ó ós pa rko ló
kia la kítása

45233123-7 NemZeti

e ljá rásrend

Kbt. 115, §

szerinti eljá rás

2018. lll

negyedév

KésZítette: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Görhöny Edlt pénzügyi csoportveZető

KóSa Ró bertné csopo rtveZető


