
 

 

Vác Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési terve 

 

Idıbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
idıpontja 

szerzıdés 
teljesítésének várható 

idıpontja vagy a 
szerzıdés idıtartama 

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

összefüggésben elızetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

I. Árubeszerzés       

Villamos energia beszerzése 09310000-5 uniós eljárásrend nyílt 2015. II. negyedév 12 hónap nem 

Földgáz energia beszerzése 09123000-7 uniós eljárásrend nyílt 2015. II. negyedév 15 hónap nem 

II. Építési beruházás       

Vác, Március 15. tér 10. 

lakóépület felújítása 
45453100-8 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 12 hónap nem 

Hatékony árvízvédelem – KEOP 

pályázat 
45246400-7 uniós eljárásrend  nyílt 2015. II. negyedév 2015. IV. negyedév nem 

Sejcei út felújítása, és Piac utcai 

területrendezés, útépítés 
45233142-6 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 2015. III. negyedév nem 

Piac utcai területrendezés, 

útépítés 
45233142-6 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 2015. III. negyedév nem 

Kosdi úti körforgalom 

kivitelezése 
45233128-2 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 2015. III. negyedév nem 

Közvilágítás hálózat bıvítése 45000000-7 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 2015. III. negyedév nem 

Szociális bérlakások felújítás 45453100-8 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 8 hónap nem 

Március 15. tér 19. 

Várostörténeti Múzeum felújítás 
45453100-8 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) a 
2015. II. negyedév  2 hónap nem 



 

 

Kbt. 18.§ szerint 

III. Szolgáltatás-megrendelés       

Volt Karacs Kollégium és a Volt 

Kommendánsi Hivatala (Vác, 

Galcsek György utca 9. sz. 

alatti, Vác belterület 3303 hrsz-

ú, kivett lakóház és udvar és 

gazdasági épület ) ırzés 

79713000 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2015. II. negyedév 12 hónap nem 

A csöngöri és derecske dőlıi 

szemétlerakó telepek 

felügyelete, monitoringja 

90490000-8 nemzeti eljárásrend nyílt 2015. II. negyedév 36 hónap nem 

IV. Építési koncesszió       

V. Szolgáltatási koncesszió       

 

 

 


