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Egyszerű közbeszerzési eljárás
Építési beruházás

I.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: Sióagárdi szennyvíztisztító telep korszerűsítése
típusa* 2
(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
–
–

hirdetmény feladásának ideje: 2009. május
teljesítés ideje: 2009. június – 2010. december

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 60.944.000.- forint
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X
Eljárástípus szerint:
– nyílt
x
– meghívásos
– tárgyalásos
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:
Dr. Varga Katalin körjegyző
Tel: 7-437-295, Fax: 7-37-068
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

II.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: Sióagárdi Művelődési Ház mint integrált közösségi tér felújítása
típusa* 2
(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5.
szolgáltatási koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
–
–

hirdetmény feladásának ideje: 2009. május
teljesítés ideje: 2009. június – 2009. december

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 36.000.000,-Ft
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X
Eljárástípus szerint:
– nyílt
X
– meghívásos
– tárgyalásos
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:
Dr. Varga Katalin körjegyző
Tel: 7-437-295 Fax: 74-437-068
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
Háry János
polgármester

Dr. Varga Katalin
körjegyző
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