
MEZİBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA     
 

2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

Az ajánlatkérı vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérı neve, címe: Mezıberény Város Önkormányzata, 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 

2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont] 

3. Közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma: nincs 

4. Nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma: 10 db 

5. A Közbeszerzések az alábbi táblázatban foglalva irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 

 
Sorszám Közbeszerzés tárgya Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 
Szerzıdés 
idıtartama 

Becsült nettó 
érték (ezer HUF) 

Beszerzés várható 
idıpontja negyedévben 

I. 
Árubeszerzés 

      

II. Építési 
beruházás 

      

1. 
Mezıberény geotermikus 

energiahasznosítás - II. ütem * 
nemzeti nyílt határozott 202.880 2014. II. negyedév 

2. 
Puskin utcai szociális otthon felújítása, 

bıvítése * 
nemzeti 

hirdetmény 
közzététele nélküli 

határozott 117.775 2014. III. negyedév 

3. Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója * nemzeti nyílt határozott 469.324 2014. II. negyedév 

4. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása * nemzeti nyílt határozott 347.560 2014. III. negyedév 

5. Közösségi közlekedés fejlesztése * nemzeti 
hirdetmény 

közzététele nélküli 
határozott 75.561 2014. II. negyedév 

6. 

DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító 
számú „Belvízrendezés az élhetıbb 

településekért komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a 

csatlakozó társulati csatornán I. ütem” 
címő projekten belül kivitelezési 

kiegészítı építési beruházás elvégzése 
Mezıberény Városában vállalkozási 

szerzıdés keretében 

nemzeti 
közzététele nélküli 

tárgyalásos 
határozott 43.950 2014. IV. negyedév 



7. 

KEOP-2014-4.10.0/F – Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban – Energetikai 
korszerősítés a Mezıberényi Általános 

Iskola Luther tér 1. sz. alatti 
intézményegységében 

nemzeti 

hirdetmény 
közzététele nélküli – 

Kbt. 122/A § 
szerinti eljárás 

határozott 115.791 2014. III. negyedév 

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

      

1. 
Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás 

nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
kódszámú pályázat keretében 

nemzeti 
hirdetmény 

közzététele nélküli 
határozott 8.075 2014. I. negyedév 

2. 
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója – 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása * 

nemzeti 
hirdetmény 

közzététele nélküli 
határozott 19.000 2014. II. negyedév 

3. 
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója – 

mérnöki feladatok ellátása * 
nemzeti 

hirdetmény 
közzététele nélküli 

határozott 19.000 2014. II. negyedév 

 
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén 

 
6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerő tervpályázati eljárások száma es értéke: NEMLEGES 

 
 

 
Jóváhagyta: …………………………………………………………….. 

           Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
            342/2014. (IX.01.) sz. határozat    
             


