
KIVoNAT
a 20l9. marcius 26-ai Kt. ülés j egyzőkönyvéből.

4 6 l 20 1 9. (-2Q Kt,szérlrlú
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.

Kovács Tamás s.k
polgármester

1. Mélykút Város Önkormanyzat Képviseló-testülete

megíáígyalta a2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet és

azt a haíározat mellékletét képező tartalommal j őváhagyja.

2. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az óves közbeszerzési terwel kapcsolatos

további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Kónya Tímea aljegyző

Hatriridő: szükség szerint

Kónya Tímea
aljegyző

s.k.



Melléklet a 4612019. (II].26) Kt. számú határozathoz.

É,VnS XÖZSBSZERZÉSI TERV' Ajánlatkérő megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2019.

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége CPV kód

Irányadó
e ljárásrend

Tervezett eljárás
típus

Időbeli ütemezés

MéIykút, 01 52 hrsz_ú

,,Alkotmányos" út feIú j ítás
45233l20-6 Nemzeti

el|árásrend
Kbt. 115. § szerinti

e l|árás
20l9. II. negyedév

Ipari parkhoz út építés 45233l23-7 Nemzeti

eljárásrend

Kbt. l15. § szerinti
eljárás

2019. II. negyedév

Tópart piac, játszótér,

parkoló, , rekreációs tér
építése

45213100-4 Nemzeti

eljárásrend

Kbt. l 15. § szerinti
e lj árás

20l9. lI. negyedév

Uzemcsamok építés 45200000-9 Nemzeti

e ljárásrend

Kbt. l 15. § szerinti
nyílt eljárás

20l9. II. negyedév

A 1818/2016. (XlLz2)
korm, határozattal odaítélt
támogatás - művelődési és
sportcentrum kialakítáSa L
ütem - művelődési központ
építése

45200000-9 Nemzeti
elj árásrend

Kbt. l 13. § szerinti
elj árás

2019. I. negyedév

Buszmegál|ó épület építés 45200000_9 Nemzeti

elj árásrend

Kbt. l 13. § szerinti
nyílt eljárás

20l9, II. negyedév

Buszmegálló és parkoló
kialakítása

45233123-7 Nemzeti

e ljárásrend

Kbt. 1 15. § szerinti

eljárás
20l9, II negyedév

szent Tamás katolikus
ÁItalános Iskola
épületenergetikai fej lesztése

45261400-8,
45421l00-5,
4533 1 1 l0-0

Nemzeti

elj árásrend

Kbt. l15. § szerinti
e ljárás 20l9, I. negyedév

.,,EgyÜtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk." -Hüman szolgáltatások
fejlesaése térségi
szemléletben EFOP-1.5.3-
16-201,7-00082
rendezvényszervezés
6db

79952000-2 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. l l7.§ alapján, a
Kbt. l 12.§ (l)
bekezdés b) pontja
szerint
alka|mazandó nyílt
elj árás

2019. l. negyedév

,,Együtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk." -Humán szolgá|tatások
fejlesztése térségi
szemléletben EFOP- 1 .5.3-
I6-20|,7,-00082
egészségügyi szolgáltatás
ldb

85 l00000-0 Nemzeti
e ljárásrend

Kbt. l l7.§ alapján, a
Kbt. l 12.§ (l)
bekezdés b) pontja
szerint
alkalmazandó nyílt
elj árás

2019. II. negyedév


