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2011. évi MÓDOSÍTOTT közbeszerzési terve1
Időbeli ütemezés
az eljárás
Sor kerül-e vagy sor került-e
megindításának,
Tervezett
az adott közbeszerzéssel
Irányadó
illetve a
szerződés teljesítésének
eljárási
összefüggésben előzetes
4
eljárásrend
közbeszerzés
várható
időpontja
vagy
típus
összesített tájékoztató
megvalósításának a szerződés időtartama
közzétételére3?
tervezett
időpontja
I. ÁRUBESZERZÉS

A kisari Kölcsey
Ferenc óvodai
feladatellátási hely
minőségi nevelési
feltételeinek
megteremtése
- ÉAOP-4.1.1/A 2-1039161000-8
2010-0013
Tárgy: Árubeszerzés,
melynek keretében az
óvodaépület bútorai és
berendezései kerülnek
beszerzésre.

VI. Fejezet
Nemzeti
eljárásrend

Általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás a Kbt.
251.§ (2) bek.
alapján

2011. május 25.

2011. szeptember 30.

nem

1

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell.
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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Mennyisége:
- Mango szék: 44 db,
- Trapéz asztal: 14 db,
- Játéktároló szekrény: 2
db,
- Szekrényajtó 2: 1db,
- Kombinált szekrény:
2db,
- Nagy fa fiók: 4db,
- Kis fa fiók sárga: 4db,
- Kis fa fiók zöld: 4db,
- Kis fa fiók piros: 4db
- Kis fa fiók kék: 4db,
- Sarokpolc-6 polcos
piros élekkel: 2db,
- Sarokpolc-6 polcos
piros élekkel: 2 db,
- Sarokpolc-6 polcos
piros élekkel: 3 db,
- Asztal: 2 db,
- Vitorláshajó: 2 db,
- Óvodai fektető: 50 db,
- Gyerekkanapé 3
személyes, piros: 1 db,
- Gyerekkanapé 3
személyes, kék: 1 db,
- Gyerekfotel-kék: 2 db,
- Gyerekfotel-piros: 2
db,
- Vezetői forgószék: 2
db,
- Kerek kis asztal: 2 db,
- Hernyós játéktartó
paraván: 1db,
- Paraván váz: 1db,
- Fali matricák: 1 db,
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Szőnyeg tavasz: 1db,
Szőnyeg virág: 1db,
PS-7 pihenőpad: 8db,
PS-6 pihenőpad: 9db,
- PS-9 pihenőpad: 2db.
-

II. Építési beruházás
Kisari Kölcsey Ferenc
óvodai feladatellátási
hely minőségi nevelési
feltételeinek
megteremtése (ÉAOP-4.1.1/A_2-102010-0013)
Tárgy:
Kivitelezési
munkák elvégzésére
irányuló
építési
beruházás
megvalósítása
a 45000000-7
kapcsolódó eszközbe- 37524000-7
szerzéssel, azaz a
kültéri játszóeszközök,
felszerelések telepítésével,
játszóudvar
létesítésével.

VI. Fejezet
Nemzeti
eljárásrend

Általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás a Kbt.
251.§ (2) bek.
alapján

2011. április 22.

2011. szeptember 30.

nem

Mennyisége:
A
meglévő
óvoda
épületének
felújítása,
bővítése:
bruttó
alapterület 551 m2. A
megrendelni
kívánt
kivitelezési
munka
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részét képezi továbbá a
meglévő
játszóudvar
felújítása 1000 m2-en, 8
parkolóhely létesítése,
valamint
kültéri
játszóeszközök,
felszerelések telepítése:
- Kétüléses hinta
lapülőkékkel: 1db,
- Diabolo kombinált
játszóudvar: 1db,
- Hullócsillag
rugósnégyes: 1db,
- Béka mérleghinta: 1db,
- Calypso kishajó: 1db,
- Kis lépések: 1db,
- Böske a csirke: 1db,
- Körhinta: 1db,
- 3x3 m-es homokozó:
1db,
- Café: 1db.

III. Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

IV. Építési
koncesszió

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

Kisar, 2011. április 15.
Dr. Jámbrikné Pintér Andrea
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