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Jóváhagyta Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 182/2010.(VI.24.) Kt. számú határozatával módosított 81/2010.(111.8.) Kt
számú határozatával

Projekt szintű közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya'
Az alkalmazott birálati

szempont
Az ajánlatkérő

(árubeszerzés. szolgáltatás
A7 alkalmazott eijárásrend " (kozösségi A hirdetmény (összességében Részveteli/

szervezet A szerződéshez rendelt einevezes megrendelése, Becsult értek,

I
értékhatárt elérő, vagy az alatti,

A kozbcszcrzcxi megjelenésének tervezett legelőnyösebb ajánlat
ajánlatrételi Eredményhirdetés Szerződéskotés

megnevezesc
szolgáltatasi koncesszió, (nettó Ft)

indokolással) I
eljáras fajtája

időpont ja vagy legalacsonyabb
határidő tervezett tervezett időpont ja tervezett időpontja

epuési beruházás, épuesi
! összegű időpont ja

i ! koncesszió} 1 ,
I ellenszolgaltatas)

I
I

I
1új egyszerű eljárás, közösségi

Pusztaszabolcs A pusztaszabolcsi értékhatár alatti, a projektet összességében
Város Müvelődési Ház és építési beruházás 79640616 érintő közbeszerzési eljárásban nyílt eljárás 2010.06.11 legelőnyösebb 2010.07.12 201007.21 2010.08.10
Önkormányzat Könyvtár felújítása más, projektet nem érintő ajánlat

beszerzésre nem kerül sor

új egyszerű eljárás, közösségi
Pusztaszabolcs Integrált Közösségi és értékhatár alatti, a projektet összességében
Város Szolgáltató Tér építési beruházás 47897641 érintő közbeszerzési eljárásban nyílt eljárás 2010.10.01 legelőnyösebb 20 I0.11.02 2010.11.11 2010.11.29
Önkormányzat kialakítása más, projektet nem érintő ajánlat

beszerzésre nem kerül sor

új egyszerű eljárás, közösségi
Pusztaszabolcs A pusztaszabolcsi értékhatár alatti, a projektet
Város Polgármesteri Hivatal építési beruházás 40615822 érintő közbeszerzési eljárásban nyílt eljárás A PROJEKT BÍRÁLAT ALATT
Önkormányzat felújításának ll.üteme más, projektet nem érintő

beszerzésre nem kerül sor
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I TIOP-I.1.l/09/1; A

pedagógiai. rnódszertani
reformot támogató
informatikai

Pusztaszabolcs infrastruktura fejlesztése. új egyszerű eljárás. közösségi

Tanulói laptop program értékhatár alatti. a projektet feltételes
összességében

Város TIOP-I.I 1/07/1: A beszerzés 15934000 érintő közbeszerzési eljárásban 2010.08.27 legelőnyösebb 20100924 2010.10.04 2010.10.19
Önkormányzat pedagógiai. módszertani más, projektet nem érintő nyílt eljárás

ajánlat
reformot támogató beszerzésre nem kerül sor

informatikai
infrastruktura fejlesztese;
pályázat, melyből
számítástechnikai
eszközök beszerzése

• Indokolás: (különösen abecsült értékre, egybeszámitási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzés re sor kerül

Pusztaszabolcs, 2010.06.25.
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zompo Istvan

polgármester
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Vezér Ákos

jegyző


