
Kunhegyes Város Önkormányzata

2014. évi Közbeszerzési terv

- Utemezes [cv, ho]
Kozbeszerzesi I beszerzesi eljaras Becsult ertek A aniResz-ajanlat 3

targya
1 h t

Kozbeszerzesi Ibeszerzesi felhivas Ajanlatok
(Varhato szerzodes vagy

e e seges

eljaras tipusa
feladasa! benyujtasa, Szerzodeskote

tevekenyseg megnevezese) HUF (netto) ajanlatkeres ertekelese

hatarido

idopontja
Epftési beruházás

A Közbeszerzésekrő szóló
201 1 . évi CVIII. törvény

‘.,,, (továbbiakban: Kbt.)
„Kunhegyes vizminoseg- . . .

. ‚‚‚‚. Harmadik resze szermti
javitas es vizbazis ‚ ‚ .‚

fejlesztés” c. KEOP- 238.635.750 Igen
nemzett eljarasrend alapjan a

2014. O4.l5-ig
2014. 05. 20-

2014.06.30-ig
4.09.30

1.3.0/09-11-2013-0056

Kbt. 122. . (7) bekezdes a) ig ig
‚ ‚ ‚ pontjara tekintettel, a Kbt. 94-

az.szamu palyazat . - -

100. alapjan szabalyozott
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
A Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.)

„Kunhegyesi Központi Harmadik része szerinti
Orvosi Rendelő felújítása” nemzeti eljárásrend alapján a . 2014. 05. 20- . 2O5. 02.28-2.

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-
39.4908. Igen

Kbt. 122. . (7) bekezdés a)
2014. 04. 15-ig

ig
2014. 06. 0-ig

ig
0006 az. számú pályázat pontjára tekintettel, a Kbt. 94-

100. alapján szabályozott
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

Szolgáltatás

. ‚ A Közbeszerzésekről szóló„Szervezetfejlesztes . ..‚ 2011. evi CVIII. torven
Kunhegyesen az AROP- .

‚ ‚ . ‚ „ (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik1.A.5felhivasalapjan c . . . 2014.02.28- 2014.04. 15-ÁROP
-1.A.5-2013-0050 az.

9.450.000.- Nem resze szerinti nemzett
ig ig

2014. 05. 15-ig 2014. 11. 10-ig
‚ ‚ ‚ ‚ eljarasiend alapjan a Kbt. 122.

szamu palyazat .

.
(7) bekezdes a) pontjara

tekintettel, a Kbt. 94-100.



alapján szabá’yozott

- .
.

hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos. eljárás •

„Kunhegyes vízminőség-
A IKözbeszerzésekről szóló

javítás és vízbázis
2011. évi CVIII. törvény

fejlesztés” c. KEOP- -

(továbbiakban: Kbt.) Harmadik

2. 1.3.O/09-11-20130056 11.000.000.- Nem
része szerinti nemzeti 2014. 04. 30- 2014. 05 15-

az.számá pályázat
eljárásrend alapján a Kbt. ig ig

201405. 30-ig 2015. 03. 3O-ig

projektmenedzseri
122/A. alapján szabályozott

feladatok ellátása
hirdetmény közzététele nélküli

eljárás

Arubeszerzés

A Közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (továbbiakban:

Kistérségi Startmunka
Kbt.) Harmadik része szerinti

.

nemzeti eljárásrend alapján a Kbt

rnrntaprogram 22 783 225 - Igen
122 (7) bekezdes a) pont3ara 2014 03 30- 2014 04 30

ezogaz asagi tekmtettel a Kbt 94 100 alap;an io
2014 OS 30-ig 2014 12 31 ig

programelem megvalositasa szabályozo inrdeény
b ig

közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás

Kunhegyes, 2014. március 5.
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