
az eljárás 

megindításának 

időpontja

(éééé.hh.nn)

szerződéskötés 

tervezett 

időpontja

(éééé.hh.nn)

Szerződés 

időbeli hatálya 

(hónap)

Mosonszolnok 

Község 

Önkormányzata Építési beruházás járda építés egyéb db 15 748 031   

intézményi 

költségvetés Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2015.04.20 2015.06.20 10 hónap

Mosonszolnok 

Község 

Önkormányzata Építési beruházás Dózsa György utca építése egyéb db 33 600 000   

intézményi 

költségvetés Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2015.06.15 2015.07.24 2 hónap

Mosonszolnok 

Község 

Önkormányzata Építési beruházás bérlakások építése egyéb 1 klt 18 110 236   

egyéb 

támogatás, 

forrás Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2015.06.30 2015.10.20 10 hónap

Mosonszolnok 

Község 

Önkormányzata Építési beruházás szükség bérlakás egyéb 1 db 15 748 031   

intézményi 

költségvetés Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2015.06.30 2015.10.20 10 hónap

Mosonszolnok 

Község 

Önkormányzata Építési beruházás ravatalozó építése egyéb 1 db 23 622 047   

intézményi 

költségvetés Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2015.06.30 2015.10.20 10 hónap

 

Mosonszolnok Község Közbeszerzési terve  2015.

218/2011 kormány 

rendelet szerinti 

beszerzés esetén a 

felmentési kérelem 

benyújtásának 

tervezett időpontja 5
(éééé.hh.nn)

Időbeli ütemezés

A (köz)beszerzés tárgyának 

kategóriája 3

Mennyisége 

(mértékegység)

Becsült érték 4 

(nettó Ft)
A (köz)beszerzés tárgya 3 Tervezett eljárás típus

A beszerzést 

központosított 

beszerzésen 

keresztül kívánja 

megvalósítani?

Kezdeményező 1

1  A közbeszerzést kezdeményező megjelölése.

2 Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével.

3  A kezdeményezőnek a táblázatban szerepeltetnie szükséges valamennyi, a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (Kr.) hatálya alá tartozó beszerzését, ideértve a 218/2011. Korm. rendelet szerinti és a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzéseit is.                                                                                                                                                                                                                                            
4 Az adat megadása kötelező.
5  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az Országgyűlés illetékes bizottságához beadásra kerülő felmentési kérelem nem helyettesíti a Kr. szerinti megindítási engedélyt. Erre tekintettel az Országgyűléshez felmentési kérelem, csak megindítási engedély birtokában kezdeményezhető (Kr.4/B. §.). Ezt az 

ütemezésnél szükséges figyelembe venni. 

Kérjük a sárgával jelölt mezőket töltsék ki!
A legördülő menüknél jelölje ki a célmezőt, majd a mező jobb oldalán megjelenő háromszög ábrára kattintva, a megjelenő listából válasszon. Amennyiben a sárga mezők száma nem elegendő, üres sárga sor másolásával a táblázat bővíthető.

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás-

megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási 

koncesszió

Tervezett 

eljárásrend 

(nemzeti,

uniós,

vagy 218/2011. (X. 

19.) korm. rendelet 

szerint)

Fedezet forrása



Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthető változatának megküldése. Más adattartalommal, más formátumban, más szervezeteknek megküldött közbeszerzési terv nem megfelelő.



Árubeszerzés biztosítás vis maior Igen Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

Építési beruházás élelmiszer 

struktúra 

támogatás Nem Uniós meghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§ alapján)
Szolgáltatás 

megrendelés fordítás-tolmácsolás, lektorálás

intézményi 

költségvetés

218/2011 kormány 

rendelet alapján 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 

89.§-93.§ alapján)
Építési koncesszió fűtés EU forrás hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

Szolgáltatási 

koncesszió gáz  

vis maior és 

intézményi 

költségvetés hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)

gépjármű  

struktúra 

támogatás és 

intézményi 

költségvetés

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) 

alapján)

informatika 

EU forrás és 

intézményi 

költségvetés

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) b) 

alapján)

irodaszer  

egyéb 

támogatás, 

forrás

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c) 

alapján)

irodatechnika Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§ alapján)

karbantartás, felújítás Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4) alapján)
közfoglalkoztatás Keretmegállapodásos eljárás második része – 

nyomda 

Keretmegállapodásos eljárás második része – 

konzultáció
orvostechnika Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny 

őrzés-védelem  Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a) alapján

szállás, repülőjegy, 

utazásszervezés Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján

szállítmányozás  218/2011 (X. 19.) Korm. rendelet

takarítás  Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

utalvány  

üzemeltetés

villamos energia 

kommunikáció, pr, média 

bútor  

egyéb


