Harkány Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint „az 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérők – így Harkány Város Önkormányzata is, mint a Kbt.
5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. közbeszerzési tervet
az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.”
„(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén
megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet
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I. Árubeszerzés
TOP pályázatokhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzés
Uniós
(rendezvénysátrak
beszerzése)
1 db 10m x 50m
2 db 3m x 3m
Villamosenergia beszerzés
(általános célú és közvilágítási Nemzeti
célú)
748272 kWh mennyiség
általános célú
414590 kWh mennyiség
közvilágítás célú

nyílt eljárás
(feltételes)

2022. I. n.év

Kbt.112.§ (1) b.)

2022.II.n.év

2022. II. n.év

2023.I.n.év.2024.IV.n.év

NEM

NEM

II. Építési beruházás

TOP-2.1.3-16-BA1-202100060 azonosítószámú,
Lanka csatorna
fejlesztése
kivitelezés
4766 m hosszú csatorna
fejlesztés

Uniós

Uniós

nyílt eljárás

2022. II.
n.év

2023. III.n.év

NEM

nyílt eljárás

2022. II.
n.év

2023. III.n.év

NEM

TOP-2.1.3-16-BA1-202100061 azonosítószámú,
Harkány csapadék
elvezetési rendszerének
fejlesztése
kivitelezés
6600 m hosszú elvezető
rendszer fejlesztés
III. Szolgáltatásmegrendelés
Műszaki ellenőri
feladatok ellátása a
Harkányi Gyógy-és
Strandfürdő fejlesztése:
Ételudvar, öltözőépület,
mediterrán- és
hullámmedence,
hulladéktároló
kivitelezéséhez
kapcsolódóan

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
b) pontja
alapján
hirdetménnyel
induló nyílt
(feltételes)

2022.I.n.év

2022.III.n.év.

NEM

1 db szolgáltatás
IV. Építési koncesszió
--V. Szolgáltatási
koncesszió
---

A közbeszerzési tervet Harkány Város Képviselő-Testülete a 66/2022. (III.10.) számú határozatával fogadta el.

Harkány, 2022. március 10.

Baksai Endre Tamás
polgármester

