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Lajosmizse Város Önkormányzata 
2012. évi módosított közbeszerzési terve 

Ajánlatkér ı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
A beszerzés tárgya és 

mennyisége 
CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett idıpontja 

A szerzıdés 
teljesítésének 

várható idıpontja 
vagy a szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére1? 
Építési beruházás       
„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 

39.71.53.00-0 
45.42.11.30-4 
45.32.10.00-3 

Nemzeti 
eljárásrend 
 
 

Kbt. III. része 
szerinti 
hirdetmény 
közzétételével 
induló nyílt 
eljárás – Nyílt 
eljárás 

2012.07.01. 2012.08.28. nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
(szennyvíztisztító-telep, 
szennyvízgyőjtés, 
szennyvíziszap) 

45.23.24.20-2 
45.23.24.00-6 

Uniós eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 

Nyílt eljárás 2012.február hónap 2012.április hónap nem 

Szolgáltatás 
megrendelése 

      

Beruházási hitel 
igénybevétele (óvoda 
pályázat, belvizes 
pályázat) 

66.11.30.00-5 Nemzeti 
eljárásrend 

Meghívásos eljárás 2012.március 15. 2012. június 15. 
 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 

90.49.00.00-8 Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2012.április hónap 2012.július hónap nem 
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kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
(mőszaki ellenırzés, 
FIDIC mérnök) 

(Támogatási 
Szerzıdés alapján) 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó Public 
Relations tevékenység 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 

71.63.10.00-0 Nemzeti 
eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 
 
eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 
a Kbt. 122. § (7) 
bek. a) pontja 
alapján 

2012. február hónap 2012.március hónap nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó 
projektmenedzsment 
feladatok ellátása 

79.42.10.00-1 Uniós eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 

Nyílt eljárás 2012.április hónap 2012.június hónap nem 

„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Mőszaki ellenır) 

90.49.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 
eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 

„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Projekt Menedzsment) 

79.42.10.00-1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 
eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 

„A Fekete István 
Általános Iskola 

71.63.10.00-0 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 
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komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Tájékoztatás és 
nyilvánosság) 

eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

Szolgáltatási koncesszió       
Köztemetı-üzemeltetési 
feladatok ellátása 

98.37.12.00-6 Nemzeti 
eljárásrend 

Meghívásos eljárás 2012.június hónap 2012.október hónap nem 

 
Lajosmizse, 2012. május 31. 


