
 
Éves összesített közbeszerzési terv 2012. 

 
SzigetvárMed Nonprofit Kft.  

2012. évi közbeszerzési terve 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában 

meghatározott ajánlatkérők – így a SzigetvárMed Nonprofit Kft. is, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év ele-

jén, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési 

tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános” 

„(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő 

továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben  a közbeszerzési 

tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 
 

 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és mennyi-
sége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 

 az eljárás meg-
indításának, 

illetve a közbe-
szerzés megva-
lósításának ter-
vezett időpontja 

 szerződés teljesí-
tésének várható 
időpontja vagy a 
szerződés időtar-

tama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott közbeszer-
zéssel összefüg-
gésben előzetes 
összesített tájé-

koztató közzététe-
lére? 

 I. Árubeszerzés           

---       

 II. Építési beruházás           

A Szigetvár Városi Kórház rehabilitáci-

ós osztályainak átalakítása és felújítása 
45453100-8 Nemzeti 

Kbt. 121. § (1) be-

kezdés b) pont sze-

rint, nyílt 

2012. november Kb. 1 év Nem 
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 III. Szolgáltatás-megrendelés           

Betegélelmezési (és alkalmazotti ét-

keztetés) szolgáltatás, diatetikai szol-

gálat ellátásával a Szigetvári Kórház 

tálalókonyhájának részleges felújítá-

sával 

55500000-5 Közösségi Nyílt 2012. III. n. év 5 + 5 év Nem 

IV. Építési koncesszió       

---       

V. Szolgáltatási koncesszió       

---       

 

 

Kelt: Szigetvár, 2012. július 02.  

 

 

 Dr. Berecz János 

 ügyvezető 

 


