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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

93/2012. (X.4. ) számú határozata 
 

Hantos  Községi Önkormányzat 2012. évi  közbeszerzési tervének módosításáról 
 
Hantos  Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében  „az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi módosított közbeszerzési tervét  az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:  

A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-
e vagy sor 
került-e az 

adott 
közbeszer

zéssel 
összefügg

ésben 
előzetes 

összesített 
tájékoztat

ó 
közzététel

ére? 

Megjegyzé
s 

Az eljárás 
megindításá
nak, illetve 

a 
közbeszerzé

s 
megvalósítá

sának 
tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítéséne

k várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

 

I. 
Árubeszerzés             

 

 0 - - - - - -  

 
 

II. Építési  
beruházás             

 

 

50 KW 
teljesítményű 

naperőmű 
felépítése, 

üzembe 
helyezése és 

villamos  
hálózatba 
kapcsolása 

45000000
-7 

nemzeti  
 

Kbt. 122.§ 
(7) 

bekezdés 
a.) pontja  

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyaláso

s  
 

2012. 
második 

félév 

nyertes 
pályázat 
esetén 

releváns nem 

Az 
Önkormányz
at pályázatot 
kíván 
benyújtani: 
KEOP 4.10.0 
A 
közbeszerzé
si eljárással 
kötött 
szerződés 
akkor lép 
hatályba, 
mikor az 
Önkormányz
at 
pályázatra/pr
ojektre 
vonatkozó 
támogató 
okiratot/Tám
ogatási 
szerződést 
kézhez vette 
és nyertes 
Vállalkozót 
erről 
tájékoztatta. 
A szerződés 
hatályát 
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A Képviselő-testület a 25 /2012. (III. 29.) számú határozatát visszavonja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                           ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                              körjegyző    
   

veszti, 
amennyiben 
az Nemzeti 
Környezetvé
delmi és 
Energia 
Központ 
Nonprofit 
Kft. az 
Önkormányz
at pályázatát 
írásban 
elutasítja. 

 

 
 

III. 
Szolgáltatás- 
megrendelés             

 

 0 - - - - - -  

 
 

IV. Építési  
koncesszió       

 

 0 - - - - - -  

 
 

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió       

 

 0 - - - - - -  


