
ÉVES TERVBE VALÓ FELVÉTEL 

 

 
 

 
a. a tervezett közbeszerzési 

eljárás, 
építési beruházás 

b. a közbeszerzés becsült 
értéke (ÁFA nélkül), 

292.898.000,-HUF 

c. a közbeszerzési eljárás 
eljárási rendje, 

Harmadik rész VI fejezet.; egyszerő, hirdetménnyel 
megjelenı,  tárgyalás nélküli 

d. a közbeszerzés pénzügyi 
forrása, 

pályázati forrás+önerı 

e. a közbeszerzés 
megkezdésének tervezett 
idıpontja, 

2011. március 

f. az eljárást lebonyolító 
szervezet 

Firmiter Betéti Társaság 
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezetı 
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó#421. 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Tel: +36-20-3929-305 
Fax: +36-87-341-205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  

 
kelt: 
Halimba, 2011. február 24. 
 
 
 
 
 
        Tóbel János  

polgármester 
             aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVES TERVBE VALÓ FELVÉTEL 

 
 

 
g. a tervezett közbeszerzési 

eljárás, 
árubeszerzés 

h. a közbeszerzés becsült 
értéke (ÁFA nélkül), 

18.609.000,-HUF 

i. a közbeszerzési eljárás 
eljárási rendje, 

Harmadik rész VI fejezet.; egyszerő, hirdetmény nélküli,  
tárgyalás nélküli 

j. a közbeszerzés pénzügyi 
forrása, 

pályázati forrás+önerı 

k. a közbeszerzés 
megkezdésének tervezett 
idıpontja, 

2011. március 

l. az eljárást lebonyolító 
szervezet 

Firmiter Betéti Társaság 
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezetı 
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó#421. 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Tel: +36-20-3929-305 
Fax: +36-87-341-205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  

 
kelt: 
2011. február 24. 
 
 
 
 
 
 
 
       Tóbel János polgármester 
        aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉVES TERVBE VALÓ FELVÉTEL 

 

 
 

Halimba Mővelıdési Ház tőzjelzı 
rendszerének kiépítése  
 
m. a tervezett közbeszerzési 

eljárás, 
építési beruházás 

n. a közbeszerzés becsült 
értéke (ÁFA nélkül), 

Jelen beszerzés értéke 1.200.000,-HUF, de ajánlatkérı 
figyelembe vette a Kbt. 39.§ foglaltakat is. 

o. a közbeszerzési eljárás 
eljárási rendje, 

Harmadik rész VI fejezet.; egyszerő Kbt. 252.§(2) bek. 
szerint,  tárgyalás nélküli 

p. a közbeszerzés pénzügyi 
forrása, 

önerı 

q. a közbeszerzés 
megkezdésének tervezett 
idıpontja, 

2011. augusztus 

r. az eljárást lebonyolító 
szervezet 

Firmiter Betéti Társaság 
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezetı 
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó#421. 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Tel: +36-20-3929-305 
Fax: +36-87-341-205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  

 
kelt: 
Halimba, 2011. július 18. 
 
 
 
 
       Tóbel János polgármester 
        aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉVES TERVBE VALÓ FELVÉTEL 

 
 

Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér kialakítása (Mővelıdési Ház 
felújítása és akadálymentesítési 
munkái) Iktatószám: 
232/1901/6/9/2009; azonosító 
szám: 2058330128 kiegészítı 
munkák  

s. a tervezett közbeszerzési 
eljárás, 

építési beruházás 

t. a közbeszerzés becsült 
értéke (ÁFA nélkül), 

Jelen beszerzés értéke 1.300.000,-HUF, de ajánlatkérı 
figyelembe vette a Kbt. 39.§ foglaltakat is. 

u. a közbeszerzési eljárás 
eljárási rendje, 

Harmadik rész VI fejezet.; egyszerő Kbt. 252.§(2) bek. 
szerint,  tárgyalás nélküli 

v. a közbeszerzés pénzügyi 
forrása, 

pályázati forrás+önerı 

w. a közbeszerzés 
megkezdésének tervezett 
idıpontja, 

2011. augusztus 

x. az eljárást lebonyolító 
szervezet 

Firmiter Betéti Társaság 
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezetı 
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó#421. 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Tel: +36-20-3929-305 
Fax: +36-87-341-205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu  

 
kelt: 
Halimba, 2011. augusztus 17. 
 
 
 
 
 
 
       Tóbel János polgármester 
            aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


