
Szigetvár Város Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési terv  
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint „a 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérők – így Szigetvár Város Önkormányzata is, mint a Kbt. 

5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. közbeszerzési tervet 

az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. 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 a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 

képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 
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 I. Árubeszerzés         

      

A szigetvári gyógyhely 

komplex turisztikai fejlesztése 

- lelátóbeszerzés  

(GINOP-7.1.3-15-2016-00005) 

Nemzeti 

Kbt. 113. § (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

2020. I. n.év 2020. II. n.év NEM 

TOP, EFOP pályázatok 

hoz kapcsolódó árubeszerzés 

(TOP-4.1.1-16, TOP-1.4.1-15, 

EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, 

EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.2.11-

16, TOP-4.2.1-16) 

Uniós 

Kbt. 82.§ (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

eljárás 

2020. I. n.év 2020. II. n.év NEM 

 II. Építési beruházás      

Vigadó épület felújítása, 

funkcióbővítés II. üteme 
Nemzeti 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

szerinti, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

eljárás 

2020. II. 

n.év 
2020. IV. n.év NEM 

Zöld Vár – Szigetvári Várpark 

revitalizálása (TOP-2.1.2-16-

BA1-2017-00002) 

Nemzeti 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

szerinti, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

2020. II. 

n.év 
2020. IV. n.év NEM 



 

A közbeszerzési tervet Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozatával fogadta el. 

 

eljárás 

A Család és Gyermekjóléti 

Központ infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

Szigetváron és ellátási 

területén (TOP-4.2.1-16-BA1-

2017-00009) 

Nemzeti 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

szerinti, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

eljárás 

2020. I. n.év 2020. III. n.év NEM 

 III. Szolgáltatás-megrendelés      

Közművelődési feladatellátás Nemzeti 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

szerinti, 

hirdetménnyel 

induló nyílt 

eljárás 

2020. IV. 

n.év 
2020. IV. n.év NEM 

IV. Építési koncesszió      

---      

V. Szolgáltatási koncesszió      

---      


