
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 

1. számú módosítása egységes szerkezetben 
 

Ajánlatkérő neve:           DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

         címe:                4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám 

         beszerzés éve:  2020. 

 

 

 

 

 

I. Építési beruházások 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend, 

tervezett eljárás 

típusa 

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 

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzések 
 

TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, 

bővítése” elnevezésű építési 

beruházáshoz kapcsolódó 

kivitelezési feladatok ellátása 

45262690-4 

 

Kbt. 115. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

2020. II. félév 

 

2022. II. félév  Nem 

Derecske Város közvilágítási 

rendszerének korszerűsítése 

45000000-7 

 

 

 

 

 

Kbt. 115. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

2020. április 

 

 

2020. december 31. 

 

Nem 

Uniós közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű beszerzések 

      

 

 



II. Árubeszerzések 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó eljárásrend, 

tervezett eljárás típusa 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az 

adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzések 

      

 

Uniós közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű beszerzések 

      

 

III. Szolgáltatás beszerzések 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárásrend, 

tervezett eljárás 

típusa 

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 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzések 

ROHU425 „Joint 

Development of Human 

Resources in Cross-Border 

Area” elnevezésű projekthez 

kapcsolódó képzési feladatok 

ellátása 

80400000-8 

 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés a) 

pontja alapján a 

Kbt. 117. § 

szerinti saját 

beszerzési 

szabályok 

alkalmazásával 

nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2020. II. félév 13 hónap 

 

 

 

Nem 



Uniós közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó értékű beszerzések 

      

 


