Regionális Fejlesztési Holding Zrt.1
2009. évi közbeszerzési terve2

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége3

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

70120000-8

Nemzeti

Általános
egyszerű

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának,
szerződés teljesítésének összefüggésben
illetve a
várható időpontja vagy
előzetes
közbeszerzés5
a szerződés időtartama
összesített
megvalósításának
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére4?

I. Árubeszerzés
Fényeslitke 0113/2 és
Fényeslitke 050/35
helyrajzi számú, összesen
317220 nm ingatlanok
megvétele

2009. június

2009. augusztus

Nem

II. Építési beruházás

1

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
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 ajánlatkérőnek az adott évben, esetlegesen még a közbeszerzési terv elkészítése előtt megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A
közbeszerzési terv nyilvános.
3
Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük,
utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
4
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
2
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Vasút építési munkák
Fényeslitke-Komoró ipari
logisztikai terület
kialakítása keretében
becsült érték: 1,2 milliárd
Ft
Vizi-közművek, energia
ellátás, belső út és járda
kialakítása FényeslitkeKomoró ipari-logisztikai
területen
becsült érték: 1,8 milliárd
Ft
III. Szolgáltatásmegrendelés
Könyvvizsgálói feladatok
ellátása
becsült érték: 40 000 000
Ft

45234100-7

Közösségi

Általános

2009. június

2010. augusztus

Nem

45231000-5
45231300-8
45231400-9
45232411-6
45233226-9
45232300-5

Közösségi

Általános

2009. június

2010. augusztus

Nem

79212000-3

Nemzeti

Általános
egyszerű

2009. április

2011. december

Nem

Nemzeti

Általános
egyszerű

2009. június

2010. december

Nem

Az „Intermodális
közforgalmú iparilogisztikai terület
kialakítása FényeslitkeKomoró térségében”
kiemelt projekt kötelezően 79342000-3
előírt nyilvánosság
biztosítása feladatainak
ellátása
becsült érték: 21 000 000

2

Ingatlanforgalmazási és
értékbecslő szakértő,
ingatlan,
létesítménygazdálkodási
Szakértői feladatok
ellátása az „Intermodális
közforgalmú iparilogisztikai terület
kialakítása FényeslitkeKomoró térségében”
kiemelt projekt keretében.
Becsült érték: 21 000 000
Ft

70110000-5
70330000-3

Minőségfejlesztési
szolgáltatás ellátása az
„Intermodális közforgalmú
ipari-logisztikai terület
kialakítása Fényeslitke72224200-3
Komoró térségében”
kiemelt projekt keretében.
becsült érték: 17 700 000
Ft

Nemzeti

Általános
egyszerű

2009. június

2010. december

Nem

Nemzeti

Általános
egyszerű

2009. június

2010. december

Nem
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