Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 8654 Ságvár, Fő u. 16.
 84/580-022
Fax: 84/380-011
E-mail: hivatal@sagvar.hu
KIVONAT,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén felvett jegyzőkönyvéből.
7. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozta:
20/2019. (II. 26) önkormányzati határozat
a Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint
elfogadja.
határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester
A 20/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat melléklete
Ságvár Község Önkormányzata
2019. évi éves összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

I. Árubeszerzés

CPV kód

-

Irányadó
eljárásrend

-

Sor kerül-e
vagy sor kerültaz eljárás
e az adott
szerződés
Tervezett megindításának, teljesítésének közbeszerzéssel
illetve a
eljárási
összefüggésben
várható
közbeszerzés
típus
előzetes
időpontja vagy
megvalósításának
összesített
a szerződés
tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?
-

-

-

-

2019. I. negyedév

2019. IV.
negyedév

nem

II. Építési
beruházás
TOP-3.1.1-15-SO1Kbt.
2016-00003 „Ságvár
45233162- Harmadik
és Som község
Kbt. 117. §
2
rész
fenntartható
szerinti
(nemzeti
települési
eljárásrend)
közlekedésfejlesztése”
TOP-3.2.1-15-SO1Kbt.
2016-00007
Harmadik
„Komplex
45000000rész
energiahatékonysági
7
(nemzeti
korszerűsítés
eljárásrend)
Ságváron”

Kbt. 115.
§. szerinti

2019. I. negyedév

2019. IV.
negyedév

nem

TOP-4.2.1-16-SO1Kbt.
2017-00001 „Szociális
Harmadik
alapszolgáltatás
45000000rész
infrastruktúra
7
(nemzeti
létrehozása
eljárásrend)
Ságváron”

Kbt. 115.
§. szerinti

2019. I. negyedév

2019. IV.
negyedév

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Szolgáltatásmegrendelés

-

IV. Építési
koncesszió

-

V. Szolgáltatási
koncesszió

-

Kecskés Gábor s. k.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Ságvár, 2019. február 28.

-

-

Budainé Vajk Ildikó s. k.
jegyző

Koltai Bernadett
aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

-

