
Monor Város Önkormányzata – közbeszerzési terv 2014. év 
3. sz. módosítása 

2014.05.15. 
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. Villamos 
energia 
beszerzés 

- - 100 % 09310000-5 12 838 988 - - - Kbt. 122/A. § 
szerinti, nemzeti 
értékhatárt elérő 

nyílt 
közbeszerzési 

eljárás 

- 2014. II. 
negyedév 

 
    
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. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0088 számú, 
"Monor 
Ivóvízminőség-javító 
Programja" című 
projekt 
megvalósításához 
szükséges FIDIC 
mérnöki és műszaki 
ellenőri tevékenység 
ellátása Megbízási 
szerződés keretében 

86,832264 % - 13,167736 % 71310000-4 
71520000-9 
71318000-0 
71631300-3 
71248000-8 
79111000-5 

24 900 - 
 

-  -- Kbt. 122/A. 
§ szerinti 

hirdetmény 
közzététele 
és tárgyalás 

nélküli 
eljárás 

-- 04 
 

   

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 
megkezdésének 

várható ideje 
(hónap)   EU Nemzeti Saját Egybeszámított 

beszerzések 
sorszáma 

Egybeszámított 
érték nettó eFt 

Kbt. 
Második 

Rész 

Kbt. 
Harmadik 

Rész 



III/1. Vállalkozási 
szerződés a KEOP-
1.3.0/09-11-2013-
0088 számú "Monor 
Ivóvízminőség-javító 
Programja" című 
projekt 
megvalósításához 
szükséges tervek 
elkészítésére és 
építési munkák 
elvégzésére a FIDIC 
„Sárga” könyv 
alapján 

86,832264 % - 13,167736 % 45252120-5 
45210000-2 
45232100-3 
45232150-8 
45232151-5 
71322000-1 

 

679 830 480 - 
 

-  -- Nyílt eljárás 
(Kbt. 121. § 

(1) 
bekezdés 
b) pontja 

alapján XII. 
Fejezet) 

-- 04 
 

III/2. Monor Tavas park 
felújítása: kiviteli terv 
készítése és építési 
munkák 

- - 100 % 71245000-7 
45000000-7 
45236290-9 
45233250-6 
45233293-9 

102 362 200 - - - Kbt. 
Harmadik 

Rész 121. § 
(1) 

bekezdés 
b) pontja 
alapján, a 

Kbt. 122/A. 
§ (1) 

bekezdése 

- 03 

III/3. Monor belterületi 
utak felújítása:  
építési munkák 

- - 100 % 45233223-8 86 000 000 - - - Kbt. 
Harmadik 

Rész 121. § 
(1) 

bekezdés 
b) pontja 
alapján, a 

Kbt. 122/A. 
§ (1) 

bekezdése 

- 04 

 

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

 
A végrehajtásért felelős személyek: Pogácsás Tibor polgármester, Dr. Urbán Hajnalka jegyző 


