
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2013. évi közbeszerzési terve 

 

  

Ócsa Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) a) pontjában előírt kötelezettségének eleget téve elkészítette és nyilvánosságra hozza a 

2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást lefolytathat. 

 

Ócsa Város Önkormányzata kijelenti, hogy a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet a tervben szereplő beszerzési 

időponthoz igazodva a 2013. évi költségvetésben illetve pályázati keretében rendelkezésre áll. 

 

Ócsa Város Önkormányzata, mint – a Kbt. 6. § (1) b) pontja szerinti helyi önkormányzat – ajánlatkérő 2013. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

közbeszerzésmegvalósításánaktervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés       

„Manóvár” nevű bölcsőde 

építése Ócsa Városban (KMOP-

4.5.2-11-2012-0016) 

39162000-5  nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013. I. negyedév 2013. III. negyedév nem 

Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése 

(KMOP-4.6.1-11-2012-0022) 
 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 

       

II. Építési beruházás       

 

Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése 

(KMOP-4.6.1-11-2012-0022) 

 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 



Közvilágítás fejlesztés Ócsa 

Város közterületein 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0121) 

 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 

Energetikai korszerűsítés a 

Nefelejcs Napközi Otthonos 

Óvodában 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098) 

 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 

Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskola 

energetikai fejlesztése 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144) 

 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 

Az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont Energetikai 

korszerűsítése 

(KEOP-5.5.0/A/12) 

 nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  nem 

       

III. Szolgáltatás-megrendelés       

       

       



IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

       

 

 

 

 

Bukodi Károly   

   

polgármester 


