A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség
szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
A közbeszerzési terv a 2019. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet
módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Sorszám
Közbeszerzés tárgya
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A projekt
EFOP-3.9.2-16-2017-00044„Humán
időtartama alatt
kapacitások fejlesztése a Hegyháti
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járásban”
számára
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tartása

Célcsoport részére esélyteremtő
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A projekt
EFOP-3.9.2-16-2017-00044„Humán
időtartama alatt
kapacitások fejlesztése a Hegyháti
célcsoport
járásban”
számára képzések
biztosítása

képzés (8050000-9)
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A célcsoport részére képzések
tartása
A projekt
EFOP-1.5.3-16-2017-00080
időtartama alatt
kódszámú, „Humán szolgáltatások
célcsoport
fejlesztése térségi szemléletben –
számára
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kedvezményezett térségek

Nemzeti
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Nemzeti
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Nemzeti

nyílt

2019.I.negyedév 2019.II.negyedév

tartása
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Célcsoport részére esélyteremtő
rendezvények
A projekt
EFOP-1.5.3-16-2017-00080
időtartama alatt
kódszámú, „Humán szolgáltatások
célcsoport
fejlesztése térségi szemléletben – számára képzések
biztosítása
kedvezményezett térségek
képzés (8050000-9)
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A célcsoport részére képzések
tartása
EFOP-2.1.2-16-2017-00023
kódszámú, „GYÖKEREK ÉS
SZÁRNYAK PROJEKT
INFRASTRUKTÚRÁLIS
HÁTTERÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSA”
eszközbeszerzés

A projekt
időtartama alatt
beszerzendő
eszközök
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Célcsoportra irányuló
tevékenységekhez szükséges
eszközök beszerzése
EFOP-2.1.2-16-2017-00023
kódszámú, „GYÖKEREK ÉS
SZÁRNYAK PROJEKT
INFRASTRUKTÚRÁLIS
HÁTTERÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSA”

A projekt
időtartama alatt
beszerzendő
eszközök

Nemzeti

nyílt

2019.II.negyedév 2019.IV.negyedév

Nemzeti

nyílt
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építési beruházás
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Célcsoportra irányuló
tevékenységekhez szükséges építés
és épületfelújítás
Napelemes
TOP-3.2.1-16-BA1 2018-00093
rendszer kiépítése
kódszámú, „Sásd Művelődési
a közösségi
Központ napelemes
háznál
korszerűsítése”
építési beruházás
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Energiahatékonyság és megújuló
energia felhasználásának növelése
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005
kódszámú, „Fedett piac
megvalósítása Sásdon”
építési beruházás
Helyi gazdaságfejlesztés

Piaccsarnok
építése Sásdon
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TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007
kódszámú, „Városközpont
megújítása Sásdon”

Üzletsor építés,
zöldfelület
rekonstrukció
Sásdon

Nemzeti

nyílt

2019.III.negyedév 2021.IV.negyedév

építési beruházás
Városközpont megújítása

Sásd, 2019 március 19.
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Rabb Győzőné

Dr.Kajdon Béla

Polgármester

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete …/2019(III.28.)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2019.március 32.
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyző

