
 
 

 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tihany Község 
Önkormányzat 

2010. 



A 2003. évi CXXIX. törvény 5. § alapján a költségvetési év elején, lehetıség 
szerint április 15. napjáig ajánlatkérı összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. 
A közbeszerzési terv nyilvános, 5 évig meg kell ırizni. 
A közbeszerzési tervben szereplı tételek nem kötelezı érvényőek. A 
módosítások rögzítése, átvezetése a közbeszerzési tervben kötelezı 
(módosítástól számított 5 napon belül). 
 
Jelen közbeszerzési terv a 2003. évi CXXIX. törvény 5. § és Tihany Község 
Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján készült. 
 
2010. április 12. 

 
 
 
 

Tósoki Imre 
polgármester 

 



1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
közbeszerzés tárgya Típusa* Me. egys. Mennyiség 
„Tihany, egészségház kialakítása a meglévő 
Vitál Panzióból, és a vonatkozó kiviteli 
tervdokumentáció elkészíttetése” 

2 db 1 

/* 1 árubeszerzés, 2 építési beruházás, 3 építési koncesszió, 4 szolgáltatás, 5 szolgáltatási 
koncesszió/ 
 

2. A tervezett közbeszerzés várható idıpontjai: 
 
Hirdetmény feladása: 2010. április 
Teljesítés határideje: 2010. november 30. 
 

3. A közbeszerzés becsült értéke: 
56.000.000 Ft 

4. Alkalmazandó/választott eljárás típus 
 

eljárástípus szerint nyílt  x 
meghívásos   
tárgyalásos   

egyéb eljárástípus tervpályázati eljárás   
keretmegállapodásos eljárás   
egyszerősített eljárás   

 
5. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete 

 
Forrás Mérték 
pályázat 0 % 
saját erı 100 % 
 

6. Felelıs szervezeti egység, személy: 
Tihany Község Önkormányzat 

 
7. Egyéb információ: 

 
Lebonyolító szervezet: Veszprémber Zrt.



1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
közbeszerzés tárgya Típusa* Me. egys. Mennyiség 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
műveleteihez kapcsolódó és további egyéb 
pályázatok figyelése, projektek 
előkészítése, pályázatírás és a támogatott 
projektek menedzselése Tihany Község 
Önkormányzata és intézményei részére 
 

4 db 1 

/* 1 árubeszerzés, 2 építési beruházás, 3 építési koncesszió, 4 szolgáltatás, 5 szolgáltatási 
koncesszió/ 
 

2. A tervezett közbeszerzés várható idıpontjai: 
 
Hirdetmény feladása: 2010. május 
Teljesítés határideje: szerzıdéskötéstıl számított 3 éven belüli projektekre vonatkozik 
 

3. A közbeszerzés becsült értéke: - 
 

4. Alkalmazandó/választott eljárás típus 
 
eljárástípus szerint nyílt  x 

meghívásos   
tárgyalásos   

egyéb eljárástípus tervpályázati eljárás   
keretmegállapodásos eljárás   
egyszerősített eljárás   

 
5. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete 

 
Forrás Mérték 
saját erı 100 % 
  % 
 

6. Felelıs szervezeti egység, személy: 
 
Tihany Község Önkormányzat 
 
7. Egyéb információ: 
 
 



1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
közbeszerzés tárgya Típusa* Me. egys. Mennyiség 
Kerékpárút II. ütem 
 

2 db 1 

/* 1 árubeszerzés, 2 építési beruházás, 3 építési koncesszió, 4 szolgáltatás, 5 szolgáltatási 
koncesszió/ 
 

2. A tervezett közbeszerzés várható idıpontjai: 
 
Hirdetmény feladása: 2010. július 
Teljesítés határideje: - 
 

3. A közbeszerzés becsült értéke 
99.000.000 Ft 

4. Alkalmazandó/választott eljárás típus 
 

eljárástípus szerint nyílt  x 
meghívásos   
tárgyalásos   

egyéb eljárástípus tervpályázati eljárás   
keretmegállapodásos eljárás   
egyszerősített eljárás   

 
5. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete 

 
Forrás Mérték 
saját erı 20 % 
pályázat 80 % 
 

6. Felelıs szervezeti egység, személy: 
Tihany Község Önkormányzat 

 
 

7. Egyéb információ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
közbeszerzés tárgya Típusa* Me. egys. Mennyiség 
Tihanyi Legenda 
 

2 db 1 

/* 1 árubeszerzés, 2 építési beruházás, 3 építési koncesszió, 4 szolgáltatás, 5 szolgáltatási 
koncesszió/ 
 

2. A tervezett közbeszerzés várható idıpontjai: 
 
Hirdetmény feladása: 2010. július 
Teljesítés határideje: - 
 

3. A közbeszerzés becsült értéke 
800.000.000 Ft 

4. Alkalmazandó/választott eljárás típus 
 

eljárástípus szerint nyílt  x 
meghívásos   
tárgyalásos   

egyéb eljárástípus tervpályázati eljárás   
keretmegállapodásos eljárás   
egyszerősített eljárás   

 
5. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete 

 
Forrás Mérték 
saját erı 25 % 
pályázat 75 % 
 

6. Felelıs szervezeti egység, személy: 
Tihany Község Önkormányzat 

 
 

7. Egyéb információ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


