KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV
„Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-201600008 azonosítószámú projekt keretén belül”
tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján induló
nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Eljárási cselekmények
1.) BB kijelölése az eljáráshoz, 5 felkérésre kerülő
gazdasági szereplő kijelölése (testületi ülés)
2.) Véglegesített műszaki tervdokumentáció
3.) A beszerzés közbeszerzési tervbe való felvétele a
Megbízó által (testületi ülés)
4.) A közbeszerzési terv feltöltése a Közbeszerzési
Adatbázisba
5.) Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok jóváhagyása a Megbízó részéről
(testületi ülés)
6.) A közbeszerzési dokumentumok véglegesítése a
testületi döntés alapján
7.) Az eljárás megindítása: az ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldése a Megbízó által meghatározott
öt gazdasági szereplő részére
8.) Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok Megbízó honlapján és a
Közbeszerzési Adatbázisban történő nyilvános
közzététele
9.) Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontása
10.) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
nevének, címének, valamint az ajánlatok bontásáról
készült jegyzőkönyvnek a Megbízó honlapján és a
Közbeszerzési Adatbázisban történő nyilvános
közzététele
11.) Ajánlatok vizsgálata
12.) Hiánypótlások, nem egyértelmű kijelentések
tisztázásának stb. beérkezése
13.) Ajánlatok BB általi felülvizsgálata, értékelése
14.) Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtása
15.) Ajánlatkérői döntéshozatal az eljárás eredményéről
(testületi ülés)
16.) Az írásbeli összegezés kiküldése az ajánlattevőknek
az eljárás eredményéről
17.) Az írásbeli összegezés megküldése az irányító
hatóság részére

Időpontok, határidők
2017. december 22.
2018. február 13.
2018. február 15.
2018. február 19.
2018. március 5.
2018. március 6.
2018. március 7.

2018. március 7.
2018. március 22. 10.00 óra

2018. március 22.

2018. március 26.
2018. április 3-ig
2018. április 3.
2018. április 5.
2018. április 5.
2018. április 6.
2018. április 6.

18.) Az összes eljárási dokumentum és a közbeszerzési
szabályzat megküldése az irányító hatóság részére
19.) Utóellenőrzés (közbeszerzési-jogi, támogathatósági,
elszámolhatósági, műszaki) az irányító hatóság
részéről (7 munkanap)
20.) Tervezett szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel
21.) Részteljesítési határidő (50 %-os készültség)
22.) Teljesítési határidő

2018. április 10-ig
várhatóan 2018. április 19-ig
2018. április 20.
(max. jún. 5-ig)
szerződés hatálybalépését követő
71. nap
(2018. június 30.)
szerződés hatálybalépését követő
133. nap (2018. augusztus 31.)

2018. 03.06.

Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.

