Harkány Város Önkormányzata
2021. évi
Módosított 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
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”
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I. Árubeszerzés
TOP pályázatokhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzés
(Zöld város projekt,
piacfeljesztés, ipari park
kialakítás)

Uniós

Nyílt eljárás

2021. I. n.év

2021. II. n.év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
b) pontja alapján
nyílt eljárás

2021. III.
n.év

2022. II.n.év

Uniós

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás

2021. I.
n.év

2021. IV.n.év

II. Építési beruházás
Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület
fejlesztése – kivitelezés

1837/2018. (XII.27.)
Korm. határozathoz
kapcsolódó
Harkányi gyógy és
Strandfürdő fejlesztése:
Kültéri gyerekvilág
kivitelezése
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Harkányi gyógy és
Strandfürdő fejlesztése:
Ételudvar, öltözőépület,
mediterrán- és
hullámmedence,
hulladéktároló
kivitelezése

Uniós

Nyílt eljárás

2021. IV.
n.év

2023. I.n.év

III. Szolgáltatásmegrendelés
------IV. Építési koncesszió
------V. Szolgáltatási
koncesszió
-------

Harkány, 2021.12.17.
Baksai Endre Tamás
polgármester
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