2008. évi éves közbeszerzési terv
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
3. Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):
NEMLEGES
4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.):
9 db Értéke: 610.000 eFt
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):
Közbeszerzések száma: 0 db
Egyszerű közbeszerzések értéke:

0 eFt

6. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti közbeszerzési
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Árubeszerzés megnevezése.
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
telepítése*
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés*
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső átalakítás*
Fűtés korszerűsítés, melegvíz ellátó rendszer
korszerűsítése *
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése*
Közbeszerzések összesen:
Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, átalakítás tender és kiviteli
tervdokumentáció*
300 M Ft összegű folyószámla hitel felvétele**
89 M Ft vegyes felhasználású hitel igénybevétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

33000

Nemzeti

129000

2 db

162.000
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

258.000

Nemzeti

83.000

Nemzeti

22000

3 db

363.000
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

29000

Nemzeti
Nemzeti

9000

Nyílt

20000

4 db

58.000

27.000

27.000

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:

NEMLEGES

8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2008. évben nem tervez.
*
**

pályázati nyertesség esetén
hirdetmény közzététele nélküli

2008. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
229/2008/VII.31./ számú határozata szerint módosított,
191/2008./IV.26./ számú határozata szerint módosított,
97/2008./IV.18./ számú határozata szerint módosított)
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
3. Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):
1. db Értéke: 129.000 e Ft
4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.):
8 db Értéke: 499.500 eFt
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):
Közbeszerzések száma: 5 db
Egyszerű közbeszerzések értéke:

59.983 eFt

6. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti közbeszerzési
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Árubeszerzés megnevezése.
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
telepítése*
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés*
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső átalakítás*
Fűtés korszerűsítés, melegvíz ellátó rendszer
korszerűsítése *
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése*
Irínyi út felújítása
Mátyás király út és Mikszáth út egy részének
felújítása
Muzslai területre felvezető út egy részének
felújítása
Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése I.
ütem
Iskolacentrum közös fűtési rendszerének
szétválasztása a Dózsa és a Gárdonyi iskolában
külön-külön fűtési rendszer kialakításával
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

33000

Közösségi

129000

2 db

162.000
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

258.000

Nemzeti

83.000

Nemzeti

18.333
8.500

Nemzeti

2.450

Nemzeti

12.200

Nemzeti

18.500

Nemzeti

Nemzeti

27.500

8 db

368.500

59.983

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, átalakítás tender és kiviteli
tervdokumentáció*
400 M Ft összegű folyószámla hitel felvétele**
89 M Ft vegyes felhasználású hitel igénybevétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

29000

Nemzeti
Nemzeti

9000

Nemzeti

20000

4 db

58.000

40.000

40.000

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:

NEMLEGES

8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2008. évben nem tervez.
*
**

pályázati nyertesség esetén
hirdetmény közzététele nélküli

2008. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
270/2008/VIII.28./ számú határozata szerint módosított,
229/2008/VII.31./ számú határozata szerint módosított,
191/2008./IV.26./ számú határozata szerint módosított,
97/2008./IV.18./ számú határozata szerint módosított)
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
3. Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):
1. db Értéke: 129.000 e Ft
4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.):
9 db Értéke: 502.100 eFt
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):
Közbeszerzések száma: 5 db
Egyszerű közbeszerzések értéke:

59.983 eFt

6. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti közbeszerzési
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Árubeszerzés megnevezése.
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
telepítése*
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés*
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső átalakítás*
Fűtés korszerűsítés, melegvíz ellátó rendszer
korszerűsítése *
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Irínyi út felújítása
Mátyás király út és Mikszáth út egy részének
felújítása
Muzslai területre felvezető út egy részének
felújítása
Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése I.
ütem
Iskolacentrum közös fűtési rendszerének
szétválasztása a Dózsa és a Gárdonyi iskolában
külön-külön fűtési rendszer kialakításával
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

33000

Közösségi

129000

2 db

162.000
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

258.000

Nemzeti

83.000

Egyszerű

18.333
8.500

Egyszerű

2.450

Egyszerű

12.200

Egyszerű

18.500

Egyszerű

Nemzeti

26.000

8 db

367.000

59.983

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, átalakítás tender és kiviteli
tervdokumentáció*
400 M Ft összegű folyószámla hitel felvétele**
20 M Ft vegyes felhasználású hitel igénybevétele
35.000 e Ft MFB finanszírozású hitel felvétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

29.000

Nemzeti
Nemzeti
Nemzeti

4.100
9000

Nemzeti

20.000

4 db

62.100

40.000

40.000

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:

NEMLEGES

8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2008. évben nem tervez.
*
**

pályázati nyertesség esetén
hirdetmény közzététele nélküli

2008. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
339/2008/XI. 11./ számú határozata szerint módosított
270/2008/VIII.28./ számú határozata szerint módosított,
229/2008/VII.31./ számú határozata szerint módosított,
191/2008./IV.26./ számú határozata szerint módosított,
97/2008./IV.18./ számú határozata szerint módosított)
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
3. Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):
- 0 db Értéke: --- eFt
4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.):
4 db Értéke: 79.100 eFt
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):
Közbeszerzések száma: 7 db
Egyszerű közbeszerzések értéke:

77.083 eFt

6. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti közbeszerzési
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Árubeszerzés megnevezése.
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
telepítése*
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés*
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső átalakítás*
Fűtés korszerűsítés, melegvíz ellátó rendszer
korszerűsítése *
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Irínyi út felújítása
Mátyás király út és Mikszáth út egy részének
felújítása
Muzslai területre felvezető út egy részének
felújítása
Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése I.
ütem
Iskolacentrum közös fűtési rendszerének
szétválasztása a Dózsa és a Gárdonyi iskolában
külön-külön fűtési rendszer kialakításával
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

33000

Közösségi

129000

0 db

162.000
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

258.000

Nemzeti

83.000

Egyszerű

18.333
8.500

Egyszerű

2.450

Egyszerű

12.200

Egyszerű

18.500

Egyszerű

Nemzeti

26.000

6 db

26.000

59.983

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, átalakítás tender és kiviteli
tervdokumentáció*
400 M Ft összegű folyószámla hitel felvétele**
20 M Ft vegyes felhasználású hitel igénybevétele
35.000 e Ft MFB finanszírozású hitel felvétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Szakrendelő építés, átalakítás
tenderdokumentáció készítés
Szakrendelő építés, átalakítás gép-műszer
beszerzés, informatikai eszköz beszerzés,
közbeszerzés lebonyolítása, műszaki ellenőrzés
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Tárgyalásos
Nyílt
Egyszerű

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje
Nemzeti

29.000

Nemzeti
Nemzeti
Nemzeti

4.100
9.000

Nemzeti

20.000

40.000

egyszerű

10.400

egyszerű

6.700

5 db

13.100

17.100

40.000

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:

NEMLEGES

8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2008. évben nem tervez.
*
**
-----

pályázati nyertesség esetén
hirdetmény közzététele nélküli
az áthúzott sorok a következő évben valósulnak meg

