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  A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

 

 I. Árubeszerzés         

-      

 II. Építési beruházás         

TOP-3.2.2-15 – Napelempark kialakítása nemzeti 

Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le 

tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint 

tárgyi beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

2018. III. negyedév  2019. IV. negyedév nem 

TOP-3.2.1-15 – Iskola utcai óvoda, Püspök utcai 

iskola komplex energetikai felújítása 

 

nemzeti 

Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le 

tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint 

tárgyi beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

2018. I. negyedév 2018. IV. negyedév nem 

JETA-124-2017 – „Könyvek és a Kultúra Háza” 

Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan 

felújítása 

 

nemzeti 

Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le 

tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint 

tárgyi beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

2018. I. negyedév 2019. II. negyedév nem 

Dunaföldvár 0114/1 hrsz-ú út korszerűsítése a 

Pannónia Ethanol Zrt. bejáratától a Cargill Zrt. 

bejáratáig* 

nemzeti  

Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le 

tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 

háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint 

tárgyi beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

2018. II. negyedév 2018. IV. negyedév nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés         

-      

IV. Építési koncesszió      
-      

V. Szolgáltatási koncesszió      
-      

*Új közbeszerzési eljárás.  
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