
 ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 
  

 Ajánlatkérı: Gönyő és Nagyszentjános Önkormányzati 
Társulás  

 „Gönyő és Nagyszentjános települések szennyvíz-
csatornázása, az összegyő jtött szennyvizek átvezetése a gyıri 
szennyvíztisztító telepre” projekt  

Érintett költségvetési év: 2010 

 

 Közösségi értékhatárt elérı nyílt eljárás  

 Kivitelezés 

I. 

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Kivitelez ı kiválasztása 

Típusa*: 2    

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió) 

2. A közbeszerzés várható id ıpontjai 

    hirdetmények  feladásának ideje: 

                      2010     év  július hónap  

    teljesítés ideje:       

                                  2010    év november hónap - 2011 november 

 

3. A közbeszerzés el ızetesen becsült értéke: 

  1.714.383  e. HUF 



4. Alkalmazandó / választott eljárás-típus:** 

(** = megjelölendı a négyzetbe tett X jellel) 

 Értékhatár szerint:  közösségi értékhatárt elérı  X  
   nemzeti értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatár alatti    
Eljárástípus szerint:  nyílt  X 
   meghívásos   
  � tárgyalásos   

  

Egyéb eljárástípus: � tervpályázati eljárás   

  � keretmegállapodásos eljárás   

      egyszerősített eljárás   

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, 
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységbıl, egyéb): 

 Forrás Mérték KEOP támogatás 85% Saját erı 15% + ÁFA 
 
 
6. A tervezett közbeszerzésekért felel ıs személy(ek): 

Major Gábor polgármester / Elnök 
 
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:  igen  / nem *** 

/*** = a megfelelı rész aláhúzandó/ 

 

 Közösségi értékhatárt elérı nyílt eljárás  

 FIDIC Mérnök kiválasztása 

II. 

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: FIDIC Mérnök kiválasztása   

Típusa*: 2 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió) 



2. A közbeszerzés várható id ıpontjai 

    hirdetmények  feladásának ideje: 

                      2010     év  július hónap  

    teljesítés ideje:       

                                  2010    év november hónap – 2011 december 

 

3. A közbeszerzés el ızetesen becsült értéke: 

  56.220 e. HUF 

4. Alkalmazandó / választott eljárás-típus:** 

(** = megjelölendı a négyzetbe tett X jellel) 

 Értékhatár szerint:  közösségi értékhatárt elérı  X  
   nemzeti értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatár alatti    
Eljárástípus szerint:  nyílt  X 
   meghívásos   
  � tárgyalásos   

  

Egyéb eljárástípus: � tervpályázati eljárás   

  � keretmegállapodásos eljárás   

      egyszerősített eljárás   

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, 
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységbıl, egyéb): 

 Forrás Mérték KEOP támogatás 85% Saját erı 15% + ÁFA 
 
 
6. A tervezett közbeszerzésekért felel ıs személy(ek): 

Major Gábor polgármester/ Elnök 
 
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:  igen  / nem *** 

/*** = a megfelelı rész aláhúzandó/ 



 

Egyszerő közbeszerzési eljárás  

Projektmenedzsment, könyvvizsgálat 

III. 

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Projektmenedzsment, könyvvizsgálat   

 Típusa*: 2 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió) 

2. A közbeszerzés várható id ıpontjai 

    hirdetmények  feladásának ideje: 

                      2010     év  július hónap  

    teljesítés ideje:       

                                  2010    év október hónap – 2011 december 

 

3. A közbeszerzés el ızetesen becsült értéke: 

  42.785  e. HUF 

 

4. Alkalmazandó / választott eljárás-típus:** 

(** = megjelölendı a négyzetbe tett X jellel) 

 Értékhatár szerint:  közösségi értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatár alatti    
Eljárástípus szerint:  nyílt   
   meghívásos   
  � tárgyalásos   

  



Egyéb eljárástípus: � tervpályázati eljárás   

  � keretmegállapodásos eljárás   

      egyszerősített eljárás  X 

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, 
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységbıl, egyéb): 

 Forrás Mérték KEOP támogatás 85% Saját erı 15% + ÁFA 
 
 

6. A tervezett közbeszerzésekért felel ıs személy(ek): 
Major Gábor polgármester / Elnök 

 
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:  igen  / nem *** 

/*** = a megfelelı rész aláhúzandó/ 

 

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés  

három ajánlat bekérésével 

IV. 

 

1. A tervezett beszerzés tárgya, mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Tájékoztatás, nyilvánosság   

Típusa*: 2 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió) 

2. A beszerzés várható id ıpontjai 

    hirdetmények  feladásának ideje: 

                      2010     év  szeptember hónap  

    teljesítés ideje:       

                                  2010    év október hónap – 2011 december 

 



3. A közbeszerzés el ızetesen becsült értéke: 

  7.900  e. HUF 

4. Alkalmazandó / választott eljárás-típus:** 

(** = megjelölendı a négyzetbe tett X jellel) 

 Értékhatár szerint:  közösségi értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatár alatti    
Eljárástípus szerint:  nyílt   
   meghívásos  X 
  � tárgyalásos   

  

Egyéb eljárástípus: � tervpályázati eljárás   

  � keretmegállapodásos eljárás   

      egyszerősített eljárás   

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, 
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységbıl, egyéb): 

 Forrás Mérték KEOP támogatás 85% Saját erı 15% + ÁFA 
 
 
6. A tervezett közbeszerzésekért felel ıs személy(ek): 

Major Gábor polgármester / Elnök  
 
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:  igen  / nem *** 

/*** = a megfelelı rész aláhúzandó/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az egyszerő közbeszerzési eljárás hatálya alól kivont beszerzés 

három ajánlat bekérésével 

V. 

 

1. A tervezett beszerzés tárgya, mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Közbeszerzés    

Típusa*: 2 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió) 

2. A beszerzés várható id ıpontjai 

    hirdetmények  feladásának ideje: 

                      2010     év  március hónap  

    teljesítés ideje:       

                                  2010    év április  hónap – 2011 december 

 

3. A közbeszerzés el ızetesen becsült értéke: 

  12.337 e. HUF 

4. Alkalmazandó / választott eljárás-típus:** 

(** = megjelölendı a négyzetbe tett X jellel) 

 Értékhatár szerint:  közösségi értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatárt elérı    
   nemzeti értékhatár alatti    
Eljárástípus szerint:  nyílt   
   meghívásos  X 
  � tárgyalásos   

  



Egyéb eljárástípus: � tervpályázati eljárás   

  � keretmegállapodásos eljárás   

      egyszerősített eljárás   

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, 
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységbıl, egyéb): 

 Forrás Mérték KEOP támogatás 85% Saját erı 15% + ÁFA 
 
 
6. A tervezett közbeszerzésekért felel ıs személy(ek): 

Major Gábor polgármester / Elnök  
 
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:  igen  / nem *** 

/*** = a megfelel ı rész aláhúzandó/ 

 

 

 

 
Készítette :         Kerekes Anita 
       pályázati referens 
 
 
 
Gönyő: 2010.04.08. 


