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ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

1. Közbeszerzés tárgya: - 

2. Közbeszerzés tervezett mennyisége: - 

3. Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév): - 

4.  Eljárás megindításának tervezett időpontja (hónap): - 

5. Szerződés teljesítésének várható időpontja (év): - 

6. Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév): - 

7. Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap): - 

8. Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: - 

9. Tervezett eljárás fajtája: - 

10. Forrás megnevezése: (hazai, EU, saját): - 

11. Szolgáltatási kategória: - 

12. Szerződés típus: - 

13. Szerződés időtartama (mennyiség): - 

14. Szerződés időtartama (időegység – év, hónap, nap): - 

15. Előzetes tájékoztató közzététele (igen vagy nem): - 

16. Megvalósító közbeszerzési eljárás: - 

SZOLGÁLTATÁSI BERUHÁZÁS 

1. Közbeszerzés tárgya: - 

2. Közbeszerzés tervezett mennyisége: - 

3. Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév): - 

4.  Eljárás megindításának tervezett időpontja (hónap): - 

5. Szerződés teljesítésének várható időpontja (év): - 

6. Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév): - 

7. Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap): - 

8. Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: - 

9. Tervezett eljárás fajtája: - 

10. Forrás megnevezése: (hazai, EU, saját): - 

11. Szolgáltatási kategória: - 

12. Szerződés típus: - 

13. Szerződés időtartama (mennyiség): - 

14. Szerződés időtartama (időegység – év, hónap, nap): - 

15. Előzetes tájékoztató közzététele (igen vagy nem): - 

16. Megvalósító közbeszerzési eljárás: - 

ÁRUBESZERZÉSI BERUHÁZÁS 

1. Közbeszerzés tárgya: - 

2. Közbeszerzés tervezett mennyisége: - 

3. Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév): - 

4.  Eljárás megindításának tervezett időpontja (hónap): - 

5. Szerződés teljesítésének várható időpontja (év): - 

6. Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév): - 

7. Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap): - 

8. Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: - 

9. Tervezett eljárás fajtája: - 

10. Forrás megnevezése: (hazai, EU, saját): - 

11. Szolgáltatási kategória: - 

12. Szerződés típus: - 

13. Szerződés időtartama (mennyiség): - 

14. Szerződés időtartama (időegység – év, hónap, nap): - 



15. Előzetes tájékoztató közzététele (igen vagy nem): - 

16. Megvalósító közbeszerzési eljárás: - 

 

Zamárdi Város Önkormányzata 2021. évi Költségvetésében jelenleg nem szerepel olyan összegű építési 

beruházás, szolgáltatás, illetve árubeszerzés, melynek értéke meghaladná a Közbeszerzési Törvényben 

megjelölt értékhatárokat. 

Zamárdi, 2021. március 4.                                                                                     

 

 

         Csákovics Gyula s.k. 

                                                                                                                                   polgármester 


