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1.sz. melléklet a 36/2023. sz. előterjesztéshez 

 

Szada Nagyközség Önkormányzatának  

2022. évi összesített közbeszerzési terve és annak megvalósulása 
 

Szada Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az alábbi közbeszerzések lefolytatását 

tervezi 2022. évben: 

 

I. Építési beruházás: 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási fajtáját 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Megvalósítás 

határideje 

Közbeszerzés indítás 

dátuma 

TOP Plusz 1.2.1-21 Székely Bertalan 

emlékház-kulturális központ létrehozása 
Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2022.09.01 2023.12.31. - 

TOP Plusz 3.3.1-21 Óvodabővítés Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2022.09.01  
Várhatóan 2023 

évben 

Magyar Államkincstár Jókai köz 

felújítása (Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 2022.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2022.09.01  - 

TOP Plusz 1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés 

támogatása (SzadaNova Kft telephely 

kialakítása, vagy Piac parkoló 

létrehozása) 

Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2022.10.01  - 

TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi közutak 

fejlesztése (Csapás utca) 
Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2022.10.01  - 

TOP Plusz 2.1.1-21 energetikai fejlesztés 

(Védőnői szolgálat, konyha, hivatal 

kazáncsere, borászház energetikai 

felújítása)  

Nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti, 

 nyílt eljárás 

2023.01.01  - 
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A Közbeszerzési terv évközi bővítései (a gázenergia-beszerzést célzó 121/2022.(IX.29.) KT-határozat szerinti közbeszerzési eljárás nem indult meg!) 

Villamosenergia beszerzése 2023-2025 

(DBR) 

(122/2022.(IX.29.) KT-határozat szerint) 

Uniós 

eljárásrend 

Dinamikus 

beszerzési 

rendszer 

létrehozása 

2022. 10. 
2022.12, illetve 2025. 

12-ig 3 havonta 

2022. novemberében 

sikeresen lefolytatott 

Kazáncsere szadai intézményekben 

(fűtéskorsz. I.) 

(157/2022.(XII.9.) KT-határozat szerint) 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 

eljárás 
2022.12. 2023.09 

2022.12.22-én 

indított (2023.02. 14-

én sikeresen 

lefolytatott) 

 

II. Árubeszerzés: 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási fajtáját 

Az eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

Megvalósítás 

határideje 

Közbeszerzés indítás 

dátuma 

- - - - - - 

 

III. Szolgáltatás: 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási fajtáját 

Az eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

Megvalósítás 

határideje 

Közbeszerzés indítás 

dátuma 

- - - - -  

 
Záradék: 

 

A 2022. évi összesített közbeszerzési tervet Szada Nagyközség Képviselő-testülete 42/2022. (III.31.) KT-határozatával jóváhagyta – majd a 

122/2022.(IX.29.) KT-határozat és a 157/2022.(XII.9.) KT-határozat egészítette ki. 

 

 

 

                               Pintér Lajos s.k.         Dr. Finta Béla s.k. 

                               polgármester                  jegyző      


