
 
VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

2013. évi közbeszerzési terve 
2. sz. módosítással egységes szerkezetben 

 

A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 
megvalósulási 

ideje/a szerződés 
időtartama 

Megjegyzés 

I. Árubeszerzés       

Különböző 
élelmiszerek beszerzése 15.80.00.00-6 nemzeti 

Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pont 

szerinti nyílt eljárás 
2013. március 2014. július 15-ig 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Élelmezési 

Intézménye nevében eljárva 
(saját forrás) 

II. Építési beruházás       

Az egészségügyi 
központhoz kapcsolódó 

kivitelezés 
45.45.31.00-8 nemzeti 

Kbt. 122/A. § 
szerint hirdetmény 

nélküli eljárás 
2013. december  2014. szeptember 30. 

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-
0032 azonosítószámú 

pályázatból finanszírozva 

Kerékpárút kivitelezése 45.23.31.62-2 nemzeti 
Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont 
szerinti nyílt eljárás 

2013. március 2013. szeptember 30. 

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-
0003 azonosítószámú 
pályázatból és saját 

forrásból 

Vámospércs 
kerékpárforgalmi 

hálózatának fejlesztése 
– kiegészítő építési 

beruházás 

45.23.24.50 nemzeti 

Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) 

pontjára tekintettel a 
Kbt. 94. § (3) 

bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

2013. október 2013. november 30. 

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-
0003 azonosítószámú 
pályázatból és saját 

forrásból 

Vámospércs 
kerékpárforgalmi 45.22.33.00-9 nemzeti Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont 2013. november a munkaterület 
átadásától számított 

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-
0003 azonosítószámú 
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hálózatának fejlesztése 
– a Polgármesteri 
Hivatal udvarán 
parkolók építése 

szerinti nyílt eljárás 2 hónap pályázatból és saját 
forrásból 

Vámospércs város 
belterületi csapadékvíz 

elvezető rendszer 
bővítése 

45.23.24.50-1 nemzeti 
Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont 
szerinti nyílt eljárás 

2013. október  2014. június 30. 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0047 azonosítószámú 
pályázatból és saját 

forrásból finanszírozva 
III. Szolgáltatás-

megrendelés       

Belvízprojekt  
Kiviteli terv készítése 71.22.00.00-6 nemzeti 

Kbt. 122/A. § 
szerint hirdetmény 

nélküli eljárás 
2013. szeptember 2013. október 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0047 azonosítószámú 
pályázatból és saját 

forrásból finanszírozva 

IV. Építési koncesszió       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

Hulladékszállítás 90.50.00.00-2 nemzeti 
Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pont 
szerinti nyílt eljárás 

2013. december 2018. december Saját forrás 

Kegyeleti 
közszolgáltatás ellátása 98.37.00.00-7 nemzeti 

Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pont 

szerinti nyílt eljárás 
2013. december 2018. december Saját forrás 

 
Vámospércs, 2013. november 20. 
 

…………………………… 
Ménes Andrea 
polgármester 

 
 
A közbeszerzés tervet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 194/2013. (XI.20.) számú határozatával fogadta el. 


