Tivadar Község Önkormányzata1
2010. évi közbeszerzési terve2
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége3

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

I. Árubeszerzés

-

-

-

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
az eljárás
szerződés
közbeszerzéssel
megindításának,
teljesítésének várható
összefüggésben
illetve a közbeszerzés
időpontja vagy a
5
előzetes összesített
megvalósításának
szerződés időtartama
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére4?
-

II. Építési beruházás
Vállalkozási szerződés:
45247000-0 A Kbt. harmadik általános egyszerű
Belterületi bel- és
rész, VI. fejezet
közbeszerzési
csapadékvíz védelmi
eljárás
fejlesztések
Mennyiség:
1542 fm csapadékvíz elvezető
csatorna - ebből:
474 fm NA 30 zárt csatorna
építés
208 fm NA 40 zárt csatorna
építés
333 fm I/20 vb elemekkel
burkolt nyitott csatorna
1

2010. június

2011. április 15.

Nem

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell.
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
3
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
4
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
2

527 fm TB 20/30/30 vb
elemekkel burkolt nyitott
csatorna
21 db NA 80 tisztító akna
15 db NA 100 tisztító akna
Vállalkozási szerződés tárgya: 45000000-7 A Kbt. harmadik általános egyszerű
rész, VI. fejezet
közbeszerzési
1.rész: Új Magyarország
eljárás
Vidékfejlesztési Program
„Falumegújítás és
-fejlesztés” című pályázatának
keretén belül megvalósítandó
falumegújítási és -fejlesztési
munkák Tivadar községben
2.rész: EMVA-ból nyújtandó
„Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése” című pályázat
keretén belül megvalósítandó
Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT)
kialakítása
Mennyiség
1.rész: Tér- és járdaburkolat
kialakítása kő- és terméskő
burkolattal, összesen 302 m2en, szegélyekkel, rögzített
utcabútorozással, kiegészítő
elemekkel és
növénytelepítéssel, parképítés
832 m2-en, 18 m magasságú
egyedi kialakítású
faszerkezetes épület
(harangláb) tervezése és

2010. június

2010. december 15.

Nem

építése, polgármesteri hivatal
felújítása: homlokzati felújítás
172 m2-en
2. rész: A meglévő gondozási
központ épületéből Integrált
Közösségi és Szolgáltatási Tér
épületének kialakítása: az
átalakítási munkákkal érintett
terület nagysága 246,04 m2.
Vállalkozási szerződés tárgya: 45000000-7 A Kbt. harmadik általános egyszerű
rész, VI. fejezet
közbeszerzési
1. Látogató központ
eljárás
építése

2. Tisza bemutatóház
kialakítása

3. Ökoház építése
4. Kilátó és esőbeálló
építése

5. Gyalogoshíd építése
6. Filagória és madárles
építése
Mennyiség:
1.rész: 1143,29 m2 hasznos
alapterületen földszinti és
tetőteres épület építése
személyfelvonó létesítésével,
valamint parkoló építése
(részben térkő burkolattal, és
részben gyepráccsal)
2.rész: A jelenlegi

2010. június

2011. október

Nem

művelődési ház átalakítása,
bővítése 213,04 m2 hasznos
alapterületen.
3. rész: Meglévő épület
átalakítása.
Az ingatlan területe
1594 m2
jelenlegi bruttó beépítés 145
m2
tervezett bruttó beépítés335
m2.
4.rész: Az építmény 5 m
sugarú körülírható körbe
szerkesztett nyolcszög alakú,
hagyományos fakötésekkel.
Magassága 20 m.
5.rész: A Szipa folyót átívelő
fahíd 10 m hosszúságban.
6.rész:Filagória és
madárles???

III. Szolgáltatásmegrendelés
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IV. Építési koncesszió
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-

-

V. Szolgáltatási
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-

-

-

koncesszió

Tivadar, 2010. április 14.
Danó Sándor
Polgármester

