Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
24/2021. (III. 26.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község 2021. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének
elfogadásáról

Lovasberény

Község

Polgármestere

-

a

katasztrófavédelemröl

és

a

hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII
törvény 43. § (4) bekezdése szerint - a

Képviselő-testület

hatáskörében eljárva az

alábbi határozatot hozza:
A határozat mellékletét

képező

2021. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet

jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

~~~
Südi Mihály
polgármester

jegyző

24/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. mellék1ete

Lovasberény Község Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési terve

-

-

-

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPVkód

Irányadó
eljárásrend

1

Tervezett
eljárási típus

-

~

Időbeli

az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

ütemezés

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
szerződés teljesítésének
összefüggésben
várható időpontja vagy előzetes összesített
a szerződés időtartama
tájékoztató
közzétételére?
1

~-

1. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Közbeszerzés elnevezése:
BMÖGF/961-1/2020. Belteriileti utak felújítása
Lovasberényben

-

Közbeszerzés mennyisége:
Az útfelújítások
eredményeképpen a
45233223-8
lovasberényi Bartók Béla utca,
a Dózsa György utca, a Váci
Mihály utca, a Petőfi Sándor
utca, a József Attila utca, a
Bercsényi utca
aszfaltburkolata megújul.

Kbt. Harmadik
Része szerinti
nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. §szerinti
hirdetmény
közzététele nélkül
induló, nyílt eljárás

t III. S~gáltatás-megrendelés
TV. Epítési koncesszió
. Szolgáltatási koncesszió

2021. 1. negyedév

2021. 11.negyedév

~

-

nem

~

-

_

1

24/2021.(llI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Közbeszerzési terv - EKR

Lovasberény Község Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

1.

BMÖGF/9611/2020. - Belterületi
utak felújítása
Lovasberényben

Közbeszerzés
tervezett
. ,
mennyisege
Az útfelújítások
eredményeképpen a
lovasberényi Bartók
Béla utca, a Dózsa
György utca, a Váci
Mihály utca, a
Petőfi Sándor utca,
a József Attila utca,
a Bercsényi utca
aszfaltburkolata
megújul.

Közbeszerzésre
irányadó
eljárási

rend

Nemzeti
eljárásrend

2

Tervezett
eljárás
fajtája

Kbt. 115. §
Nyílt eljárás

Szerződés

Eljárás
megindításának
tervezett

teljesítésének
várható

időpontja

időpontja

2021. I.
negyedév

2021. II.
negyedév

