KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

2011. évi közbeszerzési eljárások
2010. évi közbeszerzési eljárások
2009. évi közbeszerzési eljárások

2011. évi közbeszerzési eljárások

Közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) nyílt eljárás
 Tájékoztató az eljárás eredményéről az „Informatikai eszközök beszerzése, üzembe
helyezése és az ehhez kapcsolódó oktatás a TIOP-1.1.1/09 pályázatnál” KÉ:
28/2011. Ikt. sz.: 4913/2011.
 „Előzetes összesített tájékoztató informatikai eszközök beszerzésére a TIOP-1.1.107 pályázat keretében”
 ”Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553
kódszámú. pályázat keretében történő informatikai eszközök beszerzésére, üzembe
helyezésére és az ehhez kapcsolódó oktatásra 21 intézményben, 27 Veszprém
megyei feladat ellátási helyen tárgyában” Ikt.sz.:EU TED hirdetmény száma:
2011/S 178-291518
b) meghívásos eljárás
gyorsított
c) versenypárbeszéd
d) tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével
gyorsított
hirdetmény közzététele nélkül
 Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény az 1400 millió forint folyószámla hitelkeret
igénybevételére
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről az 1400 millió forint folyószámla hitelkeret
igénybevételére
e) keretmegállapodásos eljárás

2011. évi közbeszerzési eljárások

Nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) általános egyszerű közbeszerzési eljárás
a Kbt. 251.§(2) bekezdés szerinti eljárás
 Tájékoztató az eljárás eredményéről – Könyvvizsgálói feladatok ellátása
négyéves időtartamra
 Tájékoztató az eljárás eredményéről – Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével tárgyalás nélküli eljárás
 Tájékoztató a szerződés részteljesítéséről a „20 millió forint fejlesztési hitel
felvétele az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében”
hirdetmény közzétételével tárgyalásos eljárás
 Tájékoztató
a
szerződés
teljesítéséről
Veszprém
megye
Keretmegállapodáshirdetési felület bérletére KÉ:23/2011. Ikt.sz.:3434/2011.

–

2010. évi közbeszerzési eljárások
Közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) nyílt eljárás
 Ajánlati felhívás „A Veszprém Megyei Önkormányzat részére informatikai
eszközök beszerzése, üzembe helyezése és az ehhez kapcsolódó oktatás a TIOP1.1.1/07 és a TIOP-1.1.1/09 pályázatoknál EUHL. 210/S 180-274622”
 Ajánlati felhívás a TIOP-1.1.1/07 és a TIOP-1.1.1/09. pályázatok keretében
történő informatikai eszközök beszerzésére, üzembe helyezésére és az ehhez
kapcsolódó oktatásra 21 intézményben, 27 Veszprém megyei feladat ellátási
helyen tárgyában (Ikt.sz.:EU TED hirdetmény száma: 2010/S 222-339956)
 Tájékoztató a szerződés részteljesítéséről „Fejlesztési hitel felvétele az
Önkormányzati
Infrastruktúra
Fejlesztési
Hitelprogram
keretében”
tárgyában Ikt.sz.: 36585/2010.
b) meghívásos eljárás
gyorsított
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről: „ÚMFT pályázatokhoz tanácsadói
szolgáltatás végzése” KÉ: 2010/83 szám; Ikt.sz.: 17972/2010.
c) versenypárbeszéd
d) tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével
gyorsított
hirdetmény közzététele nélkül
 Tájékoztató az eljárás eredményéről: „1000 millió forint folyószámla hitelkeret
biztosítása” KÉ: 2010/73 szám; Ikt.sz.: 16346/2010.
 Ajánlattételi felhívás folyószámla hitelfelvétel
 Tájékoztató a a szerződés teljesítéséről: „600 millió forint folyószámla hitelkeret
biztosítása” ikt.: 19239/2010
e) keretmegállapodásos eljárás

2010. évi közbeszerzési eljárások

Nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) általános egyszerű közbeszerzési eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével tárgyalás nélküli eljárás
 Ajánlattételi felhívás: a Szőci Idősek Otthona komplex akadálymentesítése
KDOP-5.3.2-09-2009-0005 pályázat keretében (KÉ 20. 2010.02.17. 2593/2010)
 Ajánlattételi felhívás: a Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató
termének kialakítása a TIOP-1,2,2-08/1 pályázat keretében (KÉ 30. 2010.03.12.
5279/2010)
 Tájékoztató az eljárás eredményéről: a Szőci Idősek Otthona komplex
akadálymentesítése KDOP-5.3.2-09-2009-0005 pályázat keretében (KÉ 40.
2010.04.09 8547/2010)
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről: a 20 millió forint fejlesztési hitel felvétele
az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében tárgyú
eljárásban (KÉ24. 2010.02.26. 4297/2010)
 Tájékoztató az ajánlattételi felhívás visszavonásáról: a Szőci Idősek Otthona
komplex akadálymentesítése KDOP-5.3.2-09-2009-0005 pályázat keretében
(KÉ 9. 2010.01.22 0896/2010)
 Tájékoztató az eljárás eredményéről: a Laczkó Dezső Múzeum oktató és
foglalkoztató termének kialakítása a TIOP-1,2,2-08/1 pályázat keretében (KÉ
47. 2010.04.26. 11111/2010)
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről a Laczkó Dezső Múzeum oktató és
foglalkoztató termének kialakítása a TIOP-1.2.-08/1 pályázat keretében
(KÉ:121 27562/2010.10.13.)
 Tájékoztató a szerződés részteljesítéséről a Veszprém megye területrendezési
terv módosítása tárgyában (KÉ: 127/2010. Ikt.sz.: 29283/2010.)
hirdetmény közzétételével tárgyalásos eljárás
 Tájékoztató a szerződés részteljesítéséről a Pedagógiai szakmai szolgáltatói
szerződés tárgyában (Ikt.sz.: 33689/2010)
 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről a kompetencia alapú oktatás
módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztésére irányuló TÁMOP3.1.4-08/2 kódszámú program keretében pedagógus továbbképzések
lebonyolítása és szakértői szolgáltatások nyújtása tárgyában (Ikt.sz.:
33014/2010.)

2009. évi közbeszerzési eljárások

Közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) nyílt eljárás
-

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről: ÚMFT pályázatokhoz tanácsadói
szolgáltatás végzése (KÉ 105. 2009.09.09. 12063/2009)
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről: Pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása
Veszprém megyében (KÉ 119. 2009.10.12. 21765/2009)

b) meghívásos eljárás
gyorsított
c) versenypárbeszéd
d) tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével
gyorsított
hirdetmény közzététele nélkül
-

Ajánlattételi felhívás folyószámlahitelre (kiküldés: 2009.05.25.)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: 600 millió forint folyószámla hitelkeret
biztosítása (KÉ 77. 2009.07.03. 12036/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: 600 millió forint folyószámla hitelkeret
biztosítása EU (2009.07.10. 13043/2009)
Tájékoztató a szerződés módosításáról: 600 millió forint folyószámla hitelkeret
szerződésének módosítása (KÉ. 94. 2009.08.12. 15508/2009)

e) keretmegállapodásos eljárás

2009. évi közbeszerzési eljárások

Nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások
a) általános egyszerű közbeszerzési eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
hirdetmény közzétételével tárgyalás nélküli eljárás
-

-

-

Ajánlattételi felhívás: Veszprém megyei lakásotthonok korszerűsítése TIOP3.4.2 (KÉ 79. 2009.07.08. 12994/2009)
Ajánlattételi felhívás: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítása, új épületszárny építése. (KÉ 67.
2009.06.12. 10596/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: Veszprém megyei lakásotthonok
korszerűsítése TIOP-3.4.2 (KÉ 95. 2009.08.14. 16564/2009)
Ajánlattételi felhívás: Veszprém megye területrendezési terve módosítása (KÉ
86. 2009.07.24. 14685/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: Veszprém megye területrendezési terve
módosítása (KÉ 109. 2009.09.18. 19537/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítása, új épületszárny
építése. (KÉ 95. 2009.08.14. 16772/2009)
Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása: Szőci Idősek Otthona komplex
akadálymentesítése (KÉ 45262700-8; 45313100-5)

hirdetmény közzétételével tárgyalásos eljárás
-

-

-

Ajánlattételi felhívás: Veszprém Megyei Önkormányzat - pedagógus
továbbképzések lebonyolítása ás szakértői szolgáltatások nyújtása (KÉ 84.
2009.07.20. 13509/2009)
Tájékoztató a szerződés módosításáról: Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
ellátása Veszprém megyében (KÉ 111. 2009.09.23. 20024/2009)
Ajánlattételi felhívás: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítása, új
épületszárny építése, akadálymentesítése. (KÉ 106. 2009.09.11. 18692/2009)
Ajánlattételi felhívás: Veszprém megye - Keretmegállapodás médiafelület
bérlésére. (KÉ 116. 2009.10.05. 20426/2009)
Tájékoztató
az
eljárás
eredményéről:
Veszprém
megye
Keretmegállapodás médiafelület bérlésére. (KÉ 145. 2009.12.04. 26949/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményéről: Veszprém Megyei Önkormányzat pedagógus továbbképzések lebonyolítása ás szakértői szolgáltatások nyújtása
(KÉ 133. 2009.11.09. 17996/2009)

