
[Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.]1 
2013. évi közbeszerzési terve2 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége3 
CPV kód Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére4? 

az eljárás megindításának, illetve a 
közbeszerzés5 megvalósításának tervezett 

időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

I. Árubeszerzés       

Hengerelt 
melegaszfalt 
beszerzése 

44113620-7 Nemzeti nyílt eljárás  II. negyedév 12 hónap Nem 

Inframelegítős 
eljárással történő 

útjavításhoz 
(kátyúzáshoz) 

szükséges kompakt 
és komplett célgép 

beszerzése. 

34144000-8 
43240000-4 Nemzeti 

a Kbt. 
122.§ (7) 

bekezdés a) 
pontja 
szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

III. negyedév 3 hónap Nem 

II. Építési 
beruházás 

 
-      

1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 6. §-ának (1) bekezdésében a)-d) pontjában meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. XIV. fejezete szerinti ilyen 
ajánlatkérőket és a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet. 
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb március 31-éig kell elkészíteni, és év közben az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel, akkor a közbeszerzési tervet 
módosítani kell a módosítás indokának megadása mellett. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben 
esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 
3 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
5 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
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tárgya és 

mennyisége8 

III. Szolgáltatás-
megrendelés       

Városgazda XVIII. 
kerület N. Zrt. 
telephelyeinek 
őrzés-védelmi 
feladatainak 

ellátása 

79713000-5 Nemzeti 

a Kbt. 
122.§ (7) 

bekezdés a) 
pontja 
szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás  

III. negyedév 12 hónap Nem 

IV. Építési 
koncesszió -      

V. Szolgáltatási 
koncesszió -      

 

6 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
7 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
8 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 

                                                 


