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Kiskunhalas Város Önkormányzat
KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó eljárásrend

Sor kerül-e vagy sor
az eljárás
került-e az adott
Tervezett eljárási megindításának,
közbeszerzéssel
szerződés
illetve
a
típus
teljesítésének várható összefüggésben előzetes
közbeszerzés
összesített tájékoztató
időpontja vagy a
megvalósításának
közzétételére?
szerződés időtartama
tervezett
időpontja

I. Árubeszerzés
-

-

-

-

-

-

2009. június

2009. december

nem

2009. június

2009. december

nem

2009. június

2009. november

II. Építési beruházás
Általános egyszerű
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
Bóbita és Bajza utcai Óvoda
közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
felújítása
eljárásrend
közzétételével/
Általános egyszerű
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
Közösségek háza felújítása közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
eljárásrend
közzétételével/
Tó és Átlós utca
rekonstrukciója

Általános egyszerű
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
eljárásrend
közzétételével/

nem

III. Szolgáltatásmegrendelés
Általános egyszerű
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
Működési célú hitel felvétele közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
eljárásrend
közzétételével/
RMT, CBA és
Általános egyszerű
pályázatkészítői
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
szolgáltatás-megrendelése közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
/szennyvíz beruházás
eljárásrend
közzétételével/
előkészítési szakasz/
Általános egyszerű
Tervezői szolgáltatás
Nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás
/szennyvíz beruházás
közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
előkészítési szakasz/
eljárásrend
közzétételével/
Szervezésfejlesztési
szolgáltatás
IV. Építési koncesszió

Általános egyszerű
Nemzeti értékhatárokat elérő
közbeszerzési eljárás
közbeszerzésekre vonatkozó
/hirdetmény
eljárásrend
közzétételével

-

2009. augusztus

2011. december 31.

nem

2009. május

2010. október

nem

2009. május

2010. október

nem

2009. május

2010. július

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
Kiskunhalas, 2009. április 15.

Dr. Várnai László
polgármester

