
Monor Város Önkormányzata – 2018. évi közbeszerzési terve     

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  áram
beszerzés

- - X 09310000
-5

- - - közösségi értékhatárt elérő nyílt
közbeszerzési eljárás

- 2019. 03.hó

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 Egybeszámított

beszerzések
sorszáma

Egybeszámított
érték nettó eFt

Kbt.
Második

Rész

Kbt. Harmadik Rész

- - - - - - - - - - - -

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)  EU Nemzeti Saját Egybeszámított

beszerzések
sorszáma

Egybeszámított
érték nettó eFt

Kbt.
Második

Rész

Kbt. Harmadik Rész

III.1. Külterületi  helyi
közutak
fejlesztése  –
építési beruházás

X - X 45233223-
8

- - - XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés
szerinti nyílt eljárás

- 2019.02.hó

III.2. Belterületi  utak
felújítása

X X 45233223-
8

- - - XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés
szerinti nyílt eljárás

- 2019.03 hó

III.3. Acsády  utca
felújítása

X X 45233223-
8

- - - XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés
szerinti nyílt eljárás

- 2019.03. hó

IV. Építési koncesszió: -
V. Szolgáltatási koncesszió: -

A végrehajtásért felelős személyek: dr. Zsombok László polgármester, dr. Urbán Hajnalka  jegyző



Monor, 2019. 02. 21. 


