
 

Vác Város Önkormányzat  
2013. évi közbeszerzési terve 

 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Földgáz energia 65210000-8 Közösségi 
eljárásrend Nyílt 2013. II. negyedév 12 hónap Nem 

Villamos energia 65300000-6 Közösségi 
eljárásrend Nyílt 2013. II. negyedév 12 hónap Nem 

       

 II. Építési beruházás           
Hatékony árvízvédelem – KEOP 

pályázat 45000000-7 Közösségi 
eljárásrend Nyílt 2013. II. negyedév Nyertes pályázat 

esetén 22 hónap Nem 

Sejcei út felújítása 45000000-7 Nemzeti 
eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév 30 nap Nem 

Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítás – KEOP pályázat 45000000-7 Nemzeti 

eljárásrend Nyílt Nyertes pályázat függvénye Nyertes pályázat 
függvénye Nem 

Energetikai korszerűsítés – 
KEOP pályázat 45000000-7 Nemzeti 

eljárásrend 
122. § (7) 

bekezdés a) pont Nyertes pályázat függvénye Nyertes pályázat 
függvénye Nem 



 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Szociális bérlakások építése 45000000-7 Nemzeti 
eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Tervezés és engedélyezést 
követő nap 12 hónap Nem 

Egészségügyi létesítmények 
átalakítása 45000000-7 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Forrás rendelkezésre állásától 
számított 30 napon belül 15 hónap Nem 

I. világháborús emlékmű építése 
(pályázati támogatással) 45000000-7 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Tervezés és engedélyezést 
követő nap 

5,5 hónap, de 
legkésőbb 2014.03.31-

ig 
Nem 

Országzászló 2. építése 45000000-7 Nemzeti 
eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

Forrás rendelkezésre állásától 
számított 30 napon belül 3 hónap Nem 



 

eljárás 

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

I. világháborús emlékmű 
tervezés  71220000-6 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Forrás rendelkezésre állásától 
számított 30 napon belül 30 nap Nem 

Szociális bérlakások 
tervezés 71220000-6 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Forrás rendelkezésre állásától 
számított 30 napon belül 60 nap Nem 

Flórián u. 26. orvosi rendelő 
tervezés 71220000-6 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Forrás rendelkezésre állásától 
számított 30 napon belül 60 nap Nem 

Csörögi hulladéklerakó 
monitoring kutak üzemeltetése, 

őrzés 
79713000-5 Nemzeti 

eljárásrend 

122. § (7) 
bekezdés a) pont 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. I. negyedév 12 hónap Nem 



 

Bankszámlavezetés és 
folyószámla-hitelkeret felvétele 66113000-5 Közösségi 

eljárásrend Nyílt 2013. II. negyedév 3 év Nem 

IV. Építési koncesszió       

V. Szolgáltatási koncesszió       
 
 
 


