
Város Önkormányzata – 2022. évi közbeszerzési terve – III. számú módosítás
 I  . Árubeszerzés:   

Be
-s

ze
r-

zé
s

so
r-

sz
á-

m
a

A tervezett beszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége

Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja
negyedév/hónap

Szerződés 
teljesítésének 
várható időpontja
év/negyedév/hónap

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 
rend

Tervezett
eljárás 
fajtája

Forrás 
megnevezé
se

Szolgáltatási 
kategória

Szerződés 
típusa

Szerződés 
időtartama
mennyiség/
időegység

Előzetes 
tájékoztató 
közzététele
Igen/Nem

I./1. informatikai eszközök 
beszerzése

1       2022. / I. /március 2022. / II. / június Kbt. második rész 
XV. fejezet 81. § 

uniós 
nyílt

hazai árubeszerzés adás-vételi 
szerződés

2 hónap nem

I/2. Kamerarendszer 
korszerűsítése és bővítése 
– kamera és központ 
beszerzés

1 2022. / II. / július 2022. / IV. / 
december

Kbt. 105. § (2) 
bekezdésének b) 
pontja szerinti 
verseny újranyitás

- hazai árubeszerzés adás-vételi 
szerződés

4 hónap nem
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III./1. Tabán beuházása                1 2022. / I. / február 2023. / II. / április Kbt. 112. §(1) 
b, pontja

nemzeti nyílt Uniós - vállalkozási 
szerződés

10 hónap nem

III./2. 3055/1, 3055/2, 3080 és a 
8073. hrszú ingatlanok 
közművesítése, 
környezetrendezése

                2 2022. / I. / február 2022./ IV. /  
december

Kbt. 112. § (1)
b, pontja

nemzeti nyílt hazai - vállalkozási 
szerződés 

8 hónap nem

III./3. Kamerarendszer 
korszerűsítése és bővítése-
kameravégpontok felújítása, 
új kameravégpontok 
kiépítése

1 2022. / II. / június 2022. / IV. / 
november

Kbt. 112. § (1)
b, pontja

nemzeti nyílt hazai - vállalkozási 
szerződés 

90 nap nem

III./4. Intelligens Vizesblokk 
létesítése a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában

1 2022./III. 2022./IV./december XVII. Fejezet 
115.§ (1). 
bekezdés 
szerinti nyílt 
eljárás

nemzeti nyílt hazai - vállalkozási 
szerződés 

60 nap nem

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


