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a 84/2014. (III.26.) ÖKT. számú határozattal jóváhagyott 

 

 

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2014. ÉVRE SZÓLÓ 

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE  
 
 

 

   

a 140/2014. (IV.30.) ÖKT. számú határozat és a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozat szerinti módosításokkal  

egységes szerkezetben 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

I. SZOLGÁLTATÁSOK 
 

1) Közterületek tisztításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok;  

közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 
CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése  

Tervezett 

eljárási 

típus  

meg-

nevezése 

Sor kerül-

e vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoz-

tató 

közzé-

tételére? 

Közbeszerzési 

eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítésének 

határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményei-nek 

meghatáro-zásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzé

si eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

77300000-3  

77310000-6  
77312000-0  

77312100-1  

77313000-7  
77340000-5 

a) Lenti város 

központi 
belterületén  

és városrészeiben  

lévő közterületek 
tisztításával és 

karbantartásával 

kapcsolatos 
feladatok 

ellátása. 

 
 

 

 
 

 

 
 

b) Lenti város 

központi 
belterületén és 

városrészeiben 

közparkok 
fenntartásával, 

gondozásával, 

építésével 
kapcsolatos 

feladatok 

ellátása. 
 

I.a) Közutak és hozzájuk 

kapcsolódóan kiépített 
személygépkocsi parkolók, járdák 

padkáinak kaszálása, kézi, illetve gépi 

seprése, nyári hónapokban locsolása. 
A kiemelt szegélyezéssel ellátott utak 

rendszeres sarabolása, a 

csapadékcsatorna hálózat 
víznyelőinek tisztítása. A 

térburkolatok gyommentesítése, 

gyomirtása. A sarabolásból és a 
csatornatisztításból keletkező hulladék 

elszállítása. 

A központi belterületen és a 
városrészekben lévő kerékpárutak 

padkáinak zöldterületek kaszálása, 

kaszálék seprése.  
 

b) Közterületek zöldfelületeinek, 

parkjainak szükség szerinti kaszálása, 
a kaszálék összegyűjtése, elszállítása. 

A parkok és a játszótereken lévő nem 

burkolt közlekedő felületek (parkolók) 
gépi seprése, karbantartása. 

Kialakított virágágyak ápolása, 

öntözése, gondozása. Közterületen 
lévő fák, bokrok, díszcserjék 

rendszeres gondozása, nyírása, a 

nyesedék elszállítása. A fákról 
lehullott lombozat szükség szerinti 

összetakarítása és elszállítása. 

Nemzeti 

eljárásrend 
(Kbt. III. 

rész) 

Kbt. 122. § 

(7) 
bekezdés a) 

pontja 

szerinti 
hirdetmény 

közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Nem 2015. év 2014. II. 

félév 

aljegyző, 

titkársági 
csoportvezető, 

műszaki 

csoportvezető 

 

 
  



 

2) Téli síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátása 

 
CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése  

Tervezett 

eljárási 

típus  

meg-

nevezése 

Sor kerül-

e vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoz-

tató 

közzé-

tételére? 

Közbeszerzési 

eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítésének 

határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményei-nek 

meghatáro-zásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzé

si eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

90620000-9  
90630000-2 

Lenti város 
központi 

belterületén és a 

városrészek 
területén téli 

síkosság-

mentesítési és 
hóeltakarítási 

feladatok  

ellátása. 

Téli síkosság-mentesítési és 
hóeltakarítási feladatok elvégzése a 

közútakon, járdákon, kerékpárutakon. 

 
 

 

 
 

 

Nemzeti 
eljárásrend 

(Kbt. III. 

rész) 

Kbt. 122. § 
(7) 

bekezdés a) 

pontja 
szerinti 

hirdetmény 

közzététele 
nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

Nem 2015. év 2014. II. 
félév 

aljegyző, 
titkársági 

csoportvezető, 

műszaki 
csoportvezető 

 

 

3) Hitelnyújtási szolgáltatások1 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

megnevezése 

Tervezett 

eljárási 

típus meg-

nevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

 66113000-5 Kölcsön-

szerződés 

keretében 
beruházási célú 

fejlesztési hitel 

felvétele  

 

A következő pályázathoz szükséges 

önrész biztosítására: 

NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 
jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és 

szálláshelybővítés Lentiben” című 

pályázat keretében 
gyógyfürdőfejlesztés és 

szálláshelybővítés Lentiben 

uniós 

eljárásrend 

hirdetmény 

közzétételé

vel induló, 
tárgyalásos 

közbeszerz

ési eljárás 

nem 2014. I. félév 2014. II. 

félév 

titkársági 

csoportvezető, 

pénzügyi 
osztályvezető 

 

 

 

                                                 
1 Módosítva a 140/2014. (IV.30.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 65/2014. (III. 26.) ÖKT. számú határozata alapján az Új Széchenyi Terv Nyugat-

Dunántúli Operatív Program NYDOP-2.1.1/B-14 kódszámú, „A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése és szolgáltatásbővítése” című komponenséhez pályázatot nyújtott be 
„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” címmel. Lenti Város Önkormányzata a beruházás állami támogatáson felüli részéből az önrészt hitelből kívánja biztosítani, erre tekintettel a NYDOP-2.1.1/B-14-

k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázathoz kapcsolódóan az önrész biztosításához történő „Kölcsönszerződés keretében beruházási célú fejlesztési hitel felvétele” 

érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében a becsült értékre tekintettel. 



 

4) Műszaki ellenőri feladatok ellátása2 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

megnevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

71631000-0 műszaki 

ellenőri 
feladatok 

ellátása 

NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, 

„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” 
című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatok 

ellátása 

Nemzeti 

eljárásrend 
(Kbt. III. 

rész) 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) 
pontja szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

nem 2015. június 

30.  

2014. II. 

félév 

projekt-

menedzsment 
 

 
 

5) Nyilvánossági, marketing feladatok3 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

megnevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

79342000-3 Nyilvánossági, 

marketing 

feladatok 

NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, 

„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” 

című pályázat keretében nyilvánossági, marketing 
feladatok ellátása 

Nemzeti 

eljárásrend 

(Kbt. III. 
rész) 

nyílt nem 2015. június 

30.  

2014. II. 

félév 

projekt-

menedzsment 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című  
projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott szolgáltatás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel. 
3 Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című  

projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott szolgáltatás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel. 



 

 

II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 

 

1) Út - és mélyépítési munkák4 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

meg-nevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

45233142-6 

45233141-9 

45213316-1 
45233220-7 

45232451-8 

önkormányzati 

tulajdonú, 

szilárd 
burkolatú utak, 

járdák, 

parkolók 
burkolatának 

karbantartási, 

felújítási 
munkái 

 

- Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú 

utak kátyúzási munkái 

- Lenti-Máhomfa kerékpárút felújítása 
- Lenti – Lenti-Mumor közötti kerékpárút és a Lenti-

Mumor Bem utcai járda felújítási munkái 

- Lenti Város közigazgatási területén nyílt vízelvezető 
árkok iszapolása 

- Lenti, Tompa Mihály utca II. szakasz vízvezeték 

kiváltása (DN80/ff. tűzcsap-Bánffy M. utca közötti 
szakasz) 

- Lenti, Lentihegy 5739 hrsz. alatti (Hegyi bolt után 

lévő) út mészkövezése 

Nemzeti 

eljárásrend 

(Kbt. III. 
rész) 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

nem 2014. I. félév 2014. I. félév aljegyző, 

titkársági 

csoportvezető, 
műszaki 

csoportvezető 

 

                                                 
4 Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata a 2014. évi közbeszerzési tervben szereplő tervezett mélyépítési feladatokhoz képest az alábbi további 
mélyépítési munkák elvégzését kívánja megvalósítani 2014. évben, ezért az alábbi munkák szerepeltetése szükséges a közbeszerzési tervben: 

- Lenti, Zrínyi M. utcai járda felújítása (410, 415 hrsz.) 

- Lenti, Kápolnai utca aszfaltburkolatának felújítása (2688 hrsz.) 
- Táncsics M. utcai járda aszfaltburkolatának felújítása 

- Tompa M. utcánál lévő járda felújítása 

- ProArt épületénél parkoló építése (85 hrsz.) 
- ProArt épületéhez vezető út felújítása, térköves járda kialakítása, valamint épület körüli szivárgó készítése (138/29 és 85 hrsz.) 

Lenti Város Önkormányzata a 2014. évi közbeszerzési tervben szereplő tervezett mélyépítési feladatok közül 2014. évben az alábbi mélyépítési munkákat nem kívánja megvalósítani, ezért ezen munkák törlésre 

kerülnek a tervből: 

- Lenti, Lentihegy 5622 hrsz. alatti (Bolttól visszafelé vezető) út burkolatának felújítása 

- Lenti, Lentihegy 6092 hrsz. alatti (Budahegyi) út aszfaltos szakaszának felújítása 

- Lenti, 885 hrsz. alatti (Gyűjtő) út aszfaltburkolatának felújítása 

- Fűz utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Jókai utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Bethlen G. utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Tököli utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Tököli utcai járda burkolatának felújítása 

- Ifjúság utca aszfaltburkolatának és járda aszfaltburkolatának felújítása 

- Gyöngyvirág utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Kisfaludi utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Petőfi utca (III. és IV. háziorvosi rendelőnél lévő zsákutcaszakasza) aszfaltburkolatának felújítása 

A 2014. évben ezidáig megvalósított és a 2014. évben ezt követően megvalósítani tervezett mélyépítési beruházások együttes becsült nettó értéke meghaladja a nettó 15.000.000-Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de 

nem éri el a 150.000.000 Ft-ot, ezért a továbbiakban is tervezhető a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása a mélyépítési munkák tekintetében. 



 

- Lenti-Bárszentmihályfa temetőhöz felvezető út 
tömörítése 

- Lenti-Bárszentmihályfa, Bárhelyi harangláb mellett 

bevezető út bazaltozása 
- Lenti-Bárszentmihályfa kultúrház környezetének 

vízelvezetése 

- Lenti-Bárszentmihályfa, Mihályfai u. 79. előtti és 
túloldali árok meder tisztítása 

- Lenti-Máhomfa (0635/4. hrsz.) gépjárműforduló 

mészkövezése 
- Lenti-Máhomfa városrészben nyílt vízelvezető árkok 

gépi iszapolásának munkái 

- Lenti-Máhomfa városrészben útpadka zúzalékolása 
- Lenti-Máhomfa városrészben (0644. hrsz.) csőáteresz 

beépítés 

- Lenti-Máhomfa járda betonozása 
- Lentikápolna, Petőfi tér – Temető összekötő út közötti 

(0328., 2435. hrsz.) szakasz kavicsolása 

- Lenti Tompa Mihály utca kavicsolt szakaszának 
karbantartása 

- Lenti, Vörösmarty u. 24. szám mögötti parkolóknál 

lévő mészköves út karbantartása 

45233142-6 

45233141-9 

45213316-1 
45233220-7 

45232451-8 

önkormányzati 

tulajdonú, 

szilárd 
burkolatú utak, 

járdák, 

parkolók 
burkolatának 

karbantartási, 

felújítási 
munkái 

 

- Lenti, Lentihegy 5465 hrsz. alatti (Tölgyfa pince felé 

vezető) út aszfaltburkolatának felújítása 

- Lenti, Lentihegy 6581 hrsz. alatti (Csibodai) út 

burkolatának felújítása 

- Rozmaring utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Tompa M. utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Hársfa utca aszfaltburkolatának felújítása 

- Bárszentmihályfa, a Lenti, 3160 és 0457 hrsz. Alatti út 

aszfaltburkolatának felújítása 

- Bárszentmihályfa, Mihályfai kultúrház körüli 

buszforduló aszfaltozása 
 

- Lenti, Zrínyi M. utcai járda felújítása (410, 415 hrsz.) 

- Lenti, Kápolnai utca aszfaltburkolatának felújítása 
(2688 hrsz.) 

- Táncsics M. utcai járda aszfaltburkolatának felújítása 

- Tompa M. utcánál lévő járda felújítása 
- ProArt épületénél parkoló építése (85 hrsz.) 

- ProArt épületéhez vezető út felújítása, térköves járda 

kialakítása, valamint épület körüli szivárgó készítése 
(138/29 és 85 hrsz.) 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

(Kbt. III. 
rész) 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

nem 2014. II. 

félév 

2014. II. 

félév 

aljegyző, 

titkársági 

csoportvezető, 
műszaki 

csoportvezető 

 

 

  

 

  

 



 

2) Közvilágítás bővítési munkák  
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

meg-nevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítésének 

határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban 

műszaki, 

környezetvédelmi 

– 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős 

megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának 

fő felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

4531600-5 közvilágítási 
feladatok 

kivitelezése 

 

- Lenti, Hársfa utca közvilágítás 

kiépítése 

- Kossuth L. u. 1-3. mögötti szervizút és 

játszótér közvilágítás kiépítése 

- Vörösmarty u. 37-39. mögötti park 

közvilágítás kiépítése 

- Lentikápolna, temető felé vezető út 

közvilágítás kiépítése 

- Lenti, nagy temető belső világítás 

- Lenti városban és a városrészekben 

közvilágítási lámpatestek felszerelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

(Kbt. III. 

rész) 

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

nem 2014. II. félév 2014. II. 
félév 

aljegyző, 
titkársági 

csoportvezető, 

műszaki 
csoportvezető 

 

 
 

3) Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben, kivitelezési szerződés keretében5 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

meg-nevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

45212000-6 Gyógyfürdő-

fejlesztés és 
szálláshely-

bővítés 
Lentiben, 

kivitelezési 

szerződés 
keretében 

NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, 

„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” 
című pályázat keretében  

- gyógyfürdőfejlesztés  
- szálláshelybővítés 

- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli 

tervek elkészítése a közbeszerzési eljárásban 
kiadásra kerülő tendertervek alapján. 

- Az ajánlattevő feladatát képezi a szálloda teljes 

bútorzatának beszerzése és belső építészeti 
feladatok ellátása. 

Kbt. 

Második 
része, 

közösségi 
értékhatárt 

maghaladó 

értékű uniós 
közbeszerzés

i eljárás 

 

nyílt igen 2015. június 

30.  

2014. II. 

félév 

projekt-

menedzsment 

 

                                                 
5 Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című  

projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott építési beruházás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel. 



 

III. ÁRUBESZERZÉSEK6 

 

1) Tárgyi eszköz beszerzés a „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében 
 

CPV-kód Közbeszerzés 

tárgya 

Megvalósítandó fő feladatok Irányadó 

eljárásrend 

meg-

nevezése 

Tervezett 

eljárási típus 

megnevezése 

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzé-

tételére? 

Közbeszer-

zési eljárás 

nyomán 

létrejövő 

szerződés 

teljesítéséne

k határideje 

Közbeszer-

zési eljárás 

tervezett 

megkezdésé-

nek 

időpontja 

A közbeszerzés 

speciális – 

elsősorban műszaki, 

környezetvédelmi – 

követelményeinek 

meghatározásáért 

felelős megnevezése, 

a közbeszerzési 

eljárás 

előkészítésének és 

lebonyolításának fő 

felelőse 

Közbeszerzési 

eljárás 

lezárására 

vonatkozó 

információk 

39221180-2 Tárgyi eszköz 
beszerzés 

NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, 
„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” 

című pályázat keretében tárgyi eszközök (konyhagépek, 

egyéb berendezések, eszközök) beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

(Kbt. III. 

rész) 

nyílt nem 2015. június 
30.  

2014. II. 
félév 

projekt-
menedzsment 

 

 

 

 

Lenti, 2014. július 8. 

                       

 

Horváth László sk. 

  polgármester          

                        

                                                 
6 Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című  

projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott árubeszerzés esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel. 


