
Monor Város Önkormányzata – 2020. évi közbeszerzési terve  - III. 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- Smart  City
eszközbeszerzés 3
részben

- X - 34928400-2
39113600-3 
48151000-1 
30192170-3 
32321200-1 
32322000-6 
34926000-4 

- - X - - 2020.05.hó

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

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

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. Monori  Piac
felújítása

X X 45213140-6 - - - XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés
szerinti nyílt eljárás

- 2020.01.hó



III.2. Intelligens
nyilvános
vizesblokk
építése

X 45215500-2
71220000-6
71320000-7
45000000-7

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

- 2020.01 hó

III.3. Épületfelújítási
munkák

X 45320000-6 III./1./2017.
„Monori

középületek
energetikai

korszerűsítése”
projekt kivitelezési

munkái
(ne.100.134.937,-

Ft)

196.006.717,- - Kbt. Harmadik Rész 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a

Kbt. 115. § szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás

- 2020.03 hó

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

A végrehajtásért felelős személyek: Darázsi Kálmán polgármester, dr. Urbán Hajnalka  jegyző


