
Monor Város Önkormányzata – közbeszerzési terv 2013. év 
 
 
 
I. Árubeszerzés 

 
Be-

szer-
zés 
sor-
szá-
ma 

A tervezett 
beszerzés 

tárgya 

Pénzügyi forrás CPV kód Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 18. 
§-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. - - - - - - - - - - - - 

  

 
 
 
 
 
 
 
II. Szolgáltatás 
 

Be-
szer-
zés 
sor-

szá-ma 

A tervezett 
beszerzés 

tárgya 

Pénzügyi forrás CPV kód Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 18. 
§-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 

II/1. Működési 
hitel 

- - 180000 66113000-5 180000 - - uniós 
értékhatárt 

elérő 

- - 2013. 03. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



III. Építési beruházás: 
       
 

Be-
szer-
zés 
sor-
szá-
ma 

A tervezett beszerzés 
tárgya 

Pénzügyi forrás CPV kód Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Becsült érték egybeszámítás a 
Kbt. 18. §-a szerint 

 

Kbt. szerint a 
beszerzésre 

alkalmazandó eljárás  

Kbt. hatálya 
alá nem 
tartozó 

beszerzésre 
vonatkozó 

rendelkezés 

Beszerzés 
megkezdéséne
k várható ideje 

(hónap)   EU Nemzeti Saját Egybeszámított 
beszerzések 

sorszáma 

Egybeszámított 
érték nettó eFt 

Kbt. 
Második 

Rész 

Kbt. 
Harmadik 

Rész 

III/1. Monor, Deák F. u. 12. 

sz. alatti épület 

lapostető-felújítása  

- -  45261410-1 800 nem áll fenn nem áll fenn - - A becsült 
érték alapján 

nem tartozik a 
Kbt. hatálya 

alá. 

2013. 01. 

III/2. Monor, Petőfi u. 4. sz. 

alatti épület 

rekonstrukciója 

(Monor integrált 

városközpont-

fejlesztése KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-

0013) 

12,6 - 29,4 45211360-0 42.000 nem áll fenn nem áll fenn - 121. § (1) 
b) 

alapján 
122. § (7) 

a) 

- 2013.01. 

 
 

IV. Építési koncesszió: - 
 
V. Szolgáltatási koncesszió: - 
 
A végrehajtásért felelős személyek: Pogácsás Tibor polgármester, Dr. Urbán Hajnalka jegyző 


