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Szigetvár Város Önkormányzata 
2013. évi közbeszerzési terve 

(módosított) 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában 
meghatározott ajánlatkérők – így Szigetvár Város Önkormányzata is, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év elején, 
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános” 

„(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 
a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha 
az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben  a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

Villamos energia  09310000-5 Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
2013. IV. n. év. 12 hónap Nem 

Közvilágítás aktív elemei 
09310000-5 
50232100-1 

Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
2013. IV. n. év. 12 hónap Nem 

Földgáz 09123000-7 Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
2013. III. n. év. 12 hónap Nem 
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Turisztikai attrakció 
fejlesztés: eszközbeszerzés 

71123400-2 Nemzeti 
 

Kbt. 121. § (1) bekezdés 
b) pont szerint, nyílt 

2013. III. n. év. 2013. IV. n. év Nem 

 II. Építési beruházás           

Rendőrség előtti út 
kialakítása 

45233123-7 Nemzeti 
Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. IV. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Mezőgazdasági földút 
építése, kivitelezése 

45233123-7 Nemzeti 
Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Homlokzat színezési 
kivitelezési munkák 

45443000-4 Nemzeti 
Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Turisztikai attrakció 
fejlesztés: megújuló 

energiaforrás 
felhasználásához tartozó 

gépészet 

45350000-5 Nemzeti 
Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Turisztikai attrakció 
fejlesztés: építési, felújítási, 

bővítési tevékenység 
45233123-7 Nemzeti 

Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Török Ház felújítása   45453100-8 Nemzeti  
Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. II. n. év 2013. III. n. év Nem  

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

          

Számlavezetési szolgáltatás 66110000-4 Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
 

2013. III. n. év. 4 év Nem 

Adósság megújító 
hitelszolgáltatás beszerzése 

66113000-5 Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
2013. III. n. év. 4 év Nem 
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Turisztikai attrakció 
fejlesztés: engedélyezési 

tervdokumentáció és kiviteli 
tervek elkészítése 

71220000-6 Nemzeti Harmadik rész, Kbt. 122. 
§ (7) bekezdése szerint 

2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Turisztikai attrakció 
fejlesztés: installációhoz 

kapcsolódó szakértői 
szolgáltatás beszerzése 

98110000-7 Nemzeti 
Kbt. 121. § (1) bekezdés 

b) pont szerint, nyílt 
2013. III. n. év 2013. IV. n. év Nem 

Rendezvényszervezési 
szolgáltatások a 2013. évre 

79952000-2 Nemzeti 
Kbt. 122. § (7) bekezdés 

a) pont 
2013. március 2014.01.15-ig Nem 

Zrínyi napok 
ünnepségsorozat 

megrendezése  
79952000-2 Nemzeti  

Kbt. 122. § (7) bekezdés 
a) pont 

2013. július  2013. szeptember  Nem  

IV. Építési koncesszió       

---       

V. Szolgáltatási koncesszió       

Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti 

személyszállítás 
60130000-8 Nemzeti 

Kbt. 121. § (1) bekezdés 
b) pont szerint, nyílt 

2013. III. n.év. 5 év Nem 

 
 
 
 
 
 
 
A közbeszerzési tervet Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2013. (III.21.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az elfogadott 
közbeszerzési tervet Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2013.(VI.14.) Kt. számú határozatával, valamint 155/2013.(VII.11.) Kt. 
számú határozatával módosította.    


