2009. 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):

Közbeszerzések száma: 3 db

Értéke: 575.700 eFt

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 4 db

Értéke: 133.000 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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Árubeszerzés összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

1 db

177.000

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Eu

86.700

Nemzeti

71.000

Építési beruházás összesen:

3 db

469.700

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

12.000

Nemzeti

20.000

Nemzeti

30.000

3 db

62.000

Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése

58 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

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 2009. évben nem tervez.

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
230/2009. (VII. 08.) 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):

Közbeszerzések száma: 3 db

Értéke: 575.700 eFt

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 5 db

Értéke: 139.000 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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Informatikai eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

központosított

4.900

2 db

183.900

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Eu

86.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

Építési beruházás összesen:

4 db

475.700

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

12.000

Nemzeti

20.000

Nemzeti

30.000

3 db

62.000

Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás

58 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

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 2009. évben nem tervez.

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
III. módosítási javaslat
230/2009. (VII. 08.) 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):

Közbeszerzések száma: 3 db

Értéke: 575.700 e Ft

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 6 db

Értéke: 147.000 e Ft

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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Informatikai eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás
Építési beruházás összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

központosított

6.040

2 db

183.040

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Eu

86.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

4 db

475.700

Meghívásos

Tárgyalásos

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
100 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele
103 M Ft MFB-s finanszírozású, vagy attól
jobb kamatozású 10 éves futamidejű, 2 év
türelmi idővel visszafizetendő fejlesztési
hitel
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

10.000

Nemzeti

9.000

Nemzeti

20.000

Nemzeti

30.000

4 db

69.000

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: 6.040 e Ft
8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
IV. módosítási javaslat
292/2009. (VIII. 31.) 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):

Közbeszerzések száma: 3 db

Értéke: 575.700 e Ft

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 6 db

Értéke: 147.000 e Ft

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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Informatikai eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.
Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás
Építési beruházás összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

központosított

6.040

2 db

183.040

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Eu

86.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

4 db

475.700

Meghívásos

Tárgyalásos

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
100 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele
103 M Ft MFB-s finanszírozású, vagy attól
jobb kamatozású 10 éves futamidejű, 2 év
türelmi idővel visszafizetendő fejlesztési
hitel
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

10.000

Nemzeti

9.000

Nemzeti

20.000

Nemzeti

30.000

4 db

69.000

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: 6.040 e Ft
8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
V. módosítási javaslat
299/2009. (IX.7.) 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):

Közbeszerzések száma: 3 db

Értéke: 575.700 e Ft

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 8 db

Értéke: 181.700 e Ft

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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Informatikai eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

központosított

6.040

2 db

183.040

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás

Eu

86.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

Pásztó 5 utca felújítása

Nemzeti

14.700

Pásztó óvoda fűtés korszerűsítés
Építési beruházás összesen:

nemzeti
4 db

20.000
510.400

Meghívásos

Tárgyalásos

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.
100 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele
103 M Ft MFB-s finanszírozású, vagy attól
jobb kamatozású 10 éves futamidejű, 2 év
türelmi idővel visszafizetendő fejlesztési
hitel
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának
biztosítása
Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

10.000

Nemzeti

9.000

Nemzeti

20.000

Nemzeti

30.000

4 db

69.000

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: 6.040 e Ft
8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
VI. módosítási javaslat
312/2009. (IX.29.) 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):

Közbeszerzések száma: 4 db

Értéke: 1.189.800 e Ft

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 7 db

Értéke: 161.700 e Ft

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.
Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés,
bútor beszerzés informatikai
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe
Informatikai eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

177.000

központosított

6.040

2 db

183.040

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Eu

312.000

Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás

Eu

86.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

Pásztó 5 utca felújítása

Nemzeti

14.700

Pásztó óvoda fűtés korszerűsítés
Pásztó kistérségi központ rehabilitációja
Építési beruházás összesen:

nemzeti
Eu
5 db

20.000
614.100
1.124.500

Meghívásos

Tárgyalásos

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

100 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele

Nemzeti

10.000

103 M Ft MFB-s finanszírozású, vagy attól
jobb kamatozású 10 éves futamidejű, 2 év
türelmi idővel visszafizetendő fejlesztési
hitel

Nemzeti

9.000

Nemzeti

30.000

3 db

49.000

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.

Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: 6.040 e Ft
8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

2009. évi éves közbeszerzési terv
(Pásztó Városi Önkormányzat
VII. módosítási javaslat
442/2009. (XII.22.) 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):

Közbeszerzések száma: 2 db

Értéke: 1.078.700 e Ft

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke
(a Kbt. negyedik része):

Közbeszerzések száma: 8 db

Értéke: 166.740 e Ft

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 eszközbeszerzés szoftverekkel
könyvtári célra/ TIOP-2008-1.2.3.
Árubeszerzés összesen:
Építési beruházás/Építési koncesszió
megnevezése.

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Nemzeti

6.040

1 db

6.040

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

Meghívásos

Tárgyalásos

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)

Szakrendelő építés, felújítás, belső
átalakítás és kiviteli terv készítés
Kórházi szakrendelő fűtés korszerűsítés,
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése és
kiviteli terv
Hunyadi út építése
Iskolai tornaterem felújítás

Eu

398.700

Nemzeti
Nemzeti

71.000
6.000

Pásztó 5 utca felújítása

Nemzeti

14.700

Pásztó óvoda fűtés korszerűsítés
Pásztó kistérségi központ rehabilitációja
Építési beruházás összesen:

Nemzeti
Eu
6 db

20.000
680.000
1.190.400

Meghívásos

Tárgyalásos

Tervezett eljárás
szabályozási
szintje

Nyílt

100 M Ft vegyes felhasználású hitel
igénybevétele

Nemzeti

10.000

103 M Ft MFB-s finanszírozású, vagy attól
jobb kamatozású 10 éves futamidejű, 2 év
türelmi idővel visszafizetendő fejlesztési
hitel

Nemzeti

9.000

Nemzeti

30.000

3 db

49.000

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió
megnevezése.

Funkcióbővítő település rehabilitáció
építési eng., kiviteli terv készítés
Közbeszerzések összesen:

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Meghívásos

Tárgyalásos

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: 8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

NEMLEGES

