Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
2013. évi közbeszerzési tervének III. sz. módosítása
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége1

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
az eljárás
szerződés
közbeszerzéssel
megindításának,
teljesítésének
összefüggésben
illetve a
várható időpontja
3
előzetes
közbeszerzés
vagy a szerződés
összesített
megvalósításának
időtartama
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére2?

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási
típus
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-

Nemzeti

Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2013.07.18.

2015.06.30.

Nem

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés
„A TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027
azonosítószámú, "Az áldozattá válás
megelőzése,
áldozatsegítés
Szombathelyen" című pályázathoz
kapcsolódó települési mediációs
programelem megvalósítása”
1

85320000-8
Szociális
szolgáltatások

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
2
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
3
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Szociálisan rászoruló
személyek részére étkeztetés
biztosítása

55500000-5
Étkezdei és
élelmezési
szolgáltatások

Szociálisan rászoruló
személyek részére étkeztetés
biztosítása II.

Nemzeti

A Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja
szerinti nyílt eljárás

2013.09.19.

36 hónap

Nem

55500000-5
Étkezdei és
élelmezési
szolgáltatások

Nemzeti

A Kbt. 121. § (1) bek.
b) pontja alapján
alkalmazandó Kbt. 94.
§ (2) bek. a) pontja
szerinti eljárás

2013.11.21.

36 hónap

Nem
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IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
-

A „Szociálisan rászoruló személyek részére étkeztetés biztosítása” tárgyban lefolytatott eljárás a Kbt. 76. § (1) b) pontja alapján érvénytelen volt,
mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
Az eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárást követően a Kbt. 94. § (2) bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatására nyílik lehetőség.

Szombathely, 2013. november 19.
/: Kulcsár Lászlóné :/
intézményvezető
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