
Monor Város Önkormányzata – 2017. évi közbeszerzési terv                 IV. számú módosítás
I. Árubeszerzés: 

Be-
szer-
zés
sor-
szá-
ma

A tervezett
beszerzés

tárgya

Pénzügyi forrás CPV kód Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 19.
§-a szerint

Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás Kbt. hatálya
alá nem
tartozó

beszerzésre
vonatkozó

rendelkezés

Beszerzés
megkezdésének

várható ideje
(hónap)  EU Nemzeti Saját Egybeszámított

beszerzések
sorszáma

Egybeszámított
érték nettó eFt

Kbt. Második Rész Kbt.
Harmadik

Rész
I/1. Villamos

energia
beszerzés

- - x 09310000-5 - - közösségi értékhatárt elérő nyílt
közbeszerzési eljárás 

- -- 2017. I.
negyedév

II. Szolgáltatás: -
Be-
szer-
zés
sor-
szá-
ma

A tervezett beszerzés
tárgya

Pénzügyi forrás CPV kód Becsült érték egybeszámítás a Kbt.
19. §-a szerint

Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás Kbt. hatálya
alá nem
tartozó

beszerzésre
vonatkozó

rendelkezés

Beszerzés
megkezdésének

várható ideje
(hónap)  EU Nemzeti Saját Egybeszámítot

t beszerzések
sorszáma

Egybeszámított
érték nettó eFt

Kbt. Második Rész Kbt.
Harmadik

Rész
II/1
.

Hulladékgazdálkodás
i  közszolgáltatás
biztosítása

- - x 90500000-2 - - XV. fejezet, nyílt közbeszerzési
eljárás

- -- 2017. I.
negyedév

III. Építési beruházás:
Be-
szer-
zés
sor-
szá-
ma

A tervezett
beszerzés

tárgya

Pénzügyi forrás CPV kód Becsült érték egybeszámítás a
Kbt. 19. §-a szerint

Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás Kbt.
hatálya alá
nem tartozó
beszerzésre
vonatkozó

rendelkezés

Beszerzés
megkezdésének

várható ideje
(hónap)  E

U
Nemzeti Saját Egybeszámítot

t beszerzések
sorszáma

Egybeszámított
érték nettó eFt

Kbt.
Második

Rész

Kbt. Harmadik Rész

III/1
.

„Monori
középületek
energetikai
korszerűsítése”
projekt
kivitelezési
munkái

x - - 45453100-
8

2 184.886 -- 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában
foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt közbeszerzési eljárás

-- 2017. II.
negyedév

III/2
.

„Monor,  Petőfi
S.  u.  34.  sz.
alatti  épület
rekonstrukciója,
irodaházzá
történő
átalakítása 

- - x 45453100-
8

-- 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt
közbeszerzési eljárás

-- 2017. IV.
negyedév



III/3
.

„Monor,
Balassi  utca
felújítása,
építése”

- x - 45233120-
6

-- 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt
közbeszerzési eljárás

-- 2017. III.
negyedév

IV. Építési koncesszió: -
V. Szolgáltatási koncesszió: -
A végrehajtásért felelős személyek: dr. Zsombok László polgármester, dr. Urbán Hajnalka  jegyző


