
Bátonyterenye Város Önkormányzata 
2014. évi közbeszerzési terve 

 
Elfogadva a  18/2014.(IV.29.) Öh. sz. határozattal.  

Módosította az 53/2014.(VI.25.), a 63/2014.(VIII.05.), a 81/2014.(IX.29.) illetve a  97/2014.(XI.26.)Öh.sz. határozat. 
 

 Időbeli ütemezés 
  A közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

 Irányadó eljárásrend, 
eljárás típus  

A közbeszerzés 
becsült értéke            

(nettó) 
Ft-ban 

A közbeszerzés 
  lebonyolítója 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Megjegyzés, egyéb 
információ 

I. Áru-beszerzés       

1. Startmunka 
program 2014-
hez tartozó 
munka és 
védőruházat, 
egyéni 
védőeszközök 
beszerzése 

A Kbt. 122. § (7) 
bekezdése alapján 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Kb. 20 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2014. II. 

negyed év 
 

 
 
 

2014. III-IV. 
negyed év 

 
 

2. Startmunka 
program 2014-
hez tartozó 
építőanyag 
beszerzése 

A Kbt. 122. § (7) 
bekezdése alapján 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Kb. 12 
 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2014. III. 
negyed év 

 

 
 
 

2014. III-IV. 
negyed év 

 

 

     
 

 

II. Építési 
beruházás       

1. Térfigyelő 
kamerarendszer 
építési beruházás 

A Kbt. 122. § (7) 
bekezdése alapján 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Kb. 42 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2014. II. 

negyed év 
 

 
 

2014. III-IV. 
negyed év 

 

 

2. A Fáy András 
Szakiskola és 
Kollégium 
tornaterme 
felújításának 
pótmunkái 

A Kbt. 122. § (7) 
bekezdése alapján 

hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Kb. 9,4 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

2014. II. 
negyed év 

 

 
2014. II. 

negyed év 
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3.) A Városháza 
épületének 
energetikai 
fejlesztése 

Nemzeti eljárásrendben, 
Kbt. 122. §(7) 
bekezdése szerinti 
hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

 Külső lebonyolító 2014. III-IV. 
negyed év 

 
 
2014.IV. 
negyed év    - 

4) A II János Pál 
pápa Katolikus 
Óvoda és 
Általános Iskola  
épületének 
energetikai 
fejlesztése 

Nemzeti eljárásrendben, 
Kbt. 122. §(7) 
bekezdése szerinti 
hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

 Külső lebonyolító 2014. III-IV. 
negyed év 

 
 
2014.IV. 
negyed év    - 

-     
 

 

III. Szolgáltatás 
megrendelés       

1. Komplex 
szervezetfejlesztés 
a bátonyterenyei 
önkormányzatnál 
c. projekthez 
kapcsolódó 
szakértői 
tevékenység 

Nemzeti 
eljárásrendben, 

Kbt. 122/A. §-a szerint 
 

Kb. 11,3 MFt 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó  

 
2014. I. 

negyed év 
 

 
 
 

2014. II. 
negyed év 

 

A 2013. évi 
közbeszerzési tervben 
is szerepelt, de nem 
került 2013-ban 
közbeszerzés kiírásra. 

2. „Egészségesebb 
jövőt” 
pályázathoz 
kiadvány készítés 

A Kbt. 122. § (7) bek. 
alapján hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

 
 

Kb. 11,5 mFt 

 
 

Külső 
közbeszerzési 

tanácsadó 

 
 

2014. III. 
negyedév 

 
 

2014. III. 
negyedév 

 

3. Közétkeztetési 
szolgáltatás 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrendben 

Kbt. 121. (1) bek. b) pont 
szerint 

Kb. 120 MFt 
 

Külső 
közbeszerzési tanácsadó 

2014. IV. 
negyed év 

2015. I. 
negyed év 

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

-       

IV. Építési 
koncesszió ------      

-       
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V. Szolgáltatási 
koncesszió ------      

-       

 
 
 


