
Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés         

"Napelemes rendszer 

kialakítása a taksonyi 

Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár, valamint 

a Taksony Vezér Német 

Nemzetiségi Általános 

Iskola épületein" 

09331000-8 

Kbt. III. rész 

nemzeti 

eljárás 

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016. június 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

11 hónap 

NEM 

II. Építési beruházás       

„Taksony, Széchenyi István 

utca 36. szám (hrsz.: 

1228/7) alatti orvosi 

rendelő energetikai 

felújítása” 

45321000-3 
45443000-4 
45432000-4 
45421100-5 
45330000-9 
45350000-5 
45315100-9 

Kbt. III. rész 

nemzeti 

eljárás  

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016. április 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

3 hónap 

NEM 



  

„A taksonyi Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és 

Könyvtár épületének 

energetikai korszerűsítése” 

(feltételes közbeszerzés) 

45321000-3 
45421100-5 

Kbt. III. rész 

nemzeti 

eljárás  

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016. június 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

11 hónap 

NEM 

„Taksony Vezér Német 

Nemzetiségi Általános 

Iskola épületének 

energetikai korszerűsítése” 

(feltételes közbeszerzés) 

45321000-3 
45421100-5 

Kbt. III. rész 

nemzeti 

eljárás  

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016. június 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

11 hónap 

NEM 

„Vállalkozási szerződés 

keretein belül útépítési és 

vízelvezetési munkák 

megvalósítása Taksony 

településen” 

45233120-6 

45233140-2 

45233220-7 

Kbt. III. rész 

nemzeti 

eljárás  

Kbt. 115.§ (1) 

bekezdés szerinti 

eljárás 

2016. június 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

3 hónap 

NEM 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

„Vállalkozási szerződés 

keretein belül Taksony 

Nagyközség 

Önkormányzatának 

zöldterületeinek és 

közterületek 

77300000-3 
77310000-6 
77313000-7 
77340000-5 
90600000-3 
90620000-9 

Kbt. II. rész 

szerinti uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81.§ (1) 

bekezdés szerinti, 

nyílt eljárás 

2016. május 

a szerződés időtartama: a 

szerződéskötéstől számított 

24+24 hónap 

NEM 



tisztántartása” 90630000-2 

IV. Építési koncesszió       

- - - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió       

- - - - - - - 

 


