
Sajószentpéter Város Önkormányzata – közbeszerzési terv 2012. év                        A 37/2012.(III.22.) határozat melléklete 
I. Árubeszerzés 
 

Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 18. §-a 
szerint 

 

Kbt. szerint a beszerzésre 
alkalmazandó eljárás  

Beszerzés  
sorszáma 

A tervezett beszerzés tárgya Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Egybeszámított 
beszerzések sorszáma 

Egybeszámított 
érték nettó eFt 

Kbt. Második 
Rész 

Kbt. Harmadik 
Rész 

Kbt. hatálya alá nem tartozó 
beszerzésre vonatkozó rendelkezés 

Beszerzés megkezdésének 
várható ideje (hónap) 

I/1. Harica utcai óvoda felújítása – 
eszközbeszerzés 

 I/1.  -- -- A becsült érték alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá. 

 

    
II. Szolgáltatás 
 

Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 18. §-a 
szerint 

 

Kbt. szerint a beszerzésre 
alkalmazandó eljárás  

Beszerzés  
sorszáma 

A tervezett beszerzés tárgya Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Egybeszámított 
beszerzések sorszáma 

Egybeszámított 
érték nettó eFt 

Kbt. Második 
Rész 

Kbt. Harmadik 
Rész 

Kbt. hatálya alá nem tartozó 
beszerzésre vonatkozó rendelkezés 

Beszerzés megkezdésének 
várható ideje (hónap) 

II/1. Harica utcai óvoda felújítása - 
könyvvizsgálat 

 II/1.  -- -- A becsült érték alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá. 

 

II/2. Nyıgı patak gyaloghíd építése - 
közbeszerzési eljárás 

 II/2.  -- -- A becsült érték alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá. 

 

II/3. Nyıgı patak gyaloghíd építése – 
mőszaki ellenırzés 

 II/3.  -- -- A becsült érték alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá 

 

II/4. Nyıgı patak gyaloghíd építése – 
nyilvánosság biztosítása 

 II/4.  -- -- A becsült érték alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá 

 

   
III. Építési beruházás: 
       

Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 18. §-a 
szerint 

 

Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás  Beszerzés  
sorszáma 

A tervezett beszerzés tárgya Beszerzés 
értéke  

(Kbt. 11-17. 
§-okra 

figyelemmel)  
(nettó eFt) 

Egybeszámított 
beszerzések sorszáma 

Egybeszámított 
érték nettó eFt 

Kbt. 
Második 

Rész 

Kbt. Harmadik Rész 

Kbt. hatálya alá nem tartozó 
beszerzésre vonatkozó 

rendelkezés 

Beszerzés megkezdésének várható 
ideje (hónap) 

III/1. Harica utcai óvoda 
kiegészítı építési munkák – 
kivitelezés* 

 III/1.  -- 121. § (1) bekezdés b) pont 
alapján a 94. § (3) bekezdés a) 

pontja szerint 

-- Lefolytatásra kerül (ajánlattételi 
felhívás közvetlen megküldése: 2012. 

február 16.) 
III/2. Nyıgı patak gyaloghíd 

építése - kivitelezés 
 III/2.  -- 121. § (1) bekezdés b) pont 

alapján a 122. § (7) bekezdés 
a) pontja 

-- Folyamatban (ajánlattételi felhívás 
közvetlen megküldése: 2012. március 

09.) 
*Megjegyzés: az elmaradó munkák értéke: nettó 322 eFt. 
 
IV. Építési koncesszió: - 
 
V. Szolgáltatási koncesszió: - 


