
 

Vác Város Önkormányzata 
2014. 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       

Villamos energia beszerzése 09310000-5 uniós eljárásrend nyílt 2014. II. negyedév 12 hónap nem 

Földgáz energia beszerzése 09123000-7 uniós eljárásrend nyílt 2014. II. negyedév 12 hónap nem 

II. Építési beruházás       

Vác, Március 15. tér 10. 

lakóépület átalakítása és 

felújítása 

45453100-8 nemzeti eljárásrend nyílt 2014. III. negyedév 12 hónap nem 

I. Világháborús emlékmű 

talapzat építése, kialakítása 
45212314-0 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. III. negyedév 3 hónap nem 

Hatékony árvízvédelem – KEOP 

pályázat 
45246400-7 uniós eljárásrend  nyílt 2014. II. negyedév 2014. III. negyedév nem 

Sejcei út felújítása 45233142-6 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév 2014. III. negyedév nem 

Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása – KEOP pályázat 
45000000-7 nemzeti eljárásrend nyílt 2014. II. negyedév 2014. II. negyedév nem 

Közvilágítás fejlesztése 45454000-4 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév 2014. II. negyedév nem 

Szociális bérlakások átalakítása, 

felújítása 
45453100-8 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév 7 hónap nem 



 

Egészségügyi létesítmények 

átalakítása Kakukk utca 3. 
45453100-8 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév  2 hónap nem 

Egészségügyi létesítmények 

átalakítása Flórián utca 26. 
45453100-8 nemzeti eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév  7 hónap nem 

III. Szolgáltatás-megrendelés       

Csörögi hulladéklerakó 

monitoring kutak üzemeltetése 

őrzés 

79713000-5 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév 2014. II. negyedév nem 

Közforgalmú autóbusz 

közlekedés 
60112000-6 nemzeti eljárásrend nyílt 2014. II. negyedév 2014. II. negyedév nem 

Fejlesztési hitel felvétele 

(mélygarázs) 
66113000-5 nemzeti eljárásrend nyílt 2014. II. negyedév  2014. III. negyedév  nem 

Hatékony árvízvédelem projekt 

keretén belül PR tevékenység 

ellátása 

79416000-3 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév  2014. III. negyedév nem 

Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása projekt keretén belül 

tervezési feladatok ellátása 

71356400-2 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév  2014. III. negyedév  nem 

Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása projekt keretén belül 

mérnöki feladatok ellátása 

71300000-1 nemzeti eljárásrend 
Kbt. 122. § (7) a) 

v. 122/A. § (1) 
2014. II. negyedév  2014. III. negyedév  nem 

Szervezetfejlesztés – ÁROP  

Szakértői feladatok 
75112100-5 nemzeti eljárásrend 122/A. § (1) 2014. I. negyedév 2014. december 31. nem 

IV. Építési koncesszió       

V. Szolgáltatási koncesszió       

 

 

 


