
 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés 

 

     

Üzemanyag üzemanyagkártyával 

történő beszerzése 

3016310-0 nemzeti eljárásrend központosított folyamatos folyamatos 

A PMH informatikai 

rendszerének működéséhez 

szükséges szoftver-licenszek 

beszerzése 

48000000-0 nemzeti eljárásrend központosított 2018. II. félév 12 hónap 

II. Építési beruházás      

A Polgármesteri Hivatal, 

főbejárati portájának 

korszerűsítése 

45453000-7 nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Parképítés I. 45200000-9 nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Parképítés II. 45200000-9 nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Telepszerű lakóterületek 

megújítása I. – Szigeti József 

sétány funkcióbővítő megújítása 

45000000-

745200000-9 

nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Telepszerű lakóterületek 

megújítása II. 

45000000-

745200000-9 

nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. II. félév 2018. II. félév 

Szent István tér – átépítés 

előkészítési munkái 

45111100-9  nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Szent István tér – Északi térrész 

építési munkái 

45210000-2 közösségi vagy 

nemzeti eljárásrend 

nyílt vagy meghívásos 2018. I. félév 2019. II. félév 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21349&cod=45111100-9&denumire=Bont%c3%a1si-munka.


 

 

VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 

pályázathoz kapcsolódó 

kerékpár infrastruktúra munkák 

45233162-2 nemzeti eljárásrend 

 

a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. II. félév 2019.II. félév 

Aradi utca burkolatfelújítás 45233142-6 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. I. félév 

Bontási munkák - keretszerződés 45111100-9 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2019. II. félév 

Edzőcsarnok építése 45212200-8 nemzeti eljárásrend a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2019. II. félév 

76367 hrsz-ú ingatlanon 

útépítési és ahhoz kapcsolódó 

munkák 

45233120-6 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. II. félév 2019. II. félév 

76367 hrsz-ú ingatlanon 

közműépítési munkák 

45111290-7 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. II. félév 2019. II. félév 

76334/7 hrsz-ú ingatlanon 

útépítési, közműépítési és egyéb 

kapcsolódó munkák 

45233120-6 

45111290-7 

nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. II. félév 2019. II. félév 

Szilas Aktív Park építési munkái 45212120-3 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Fizető parkolással összefüggő 

közmű és forgalomtechnikai 

építési munkák 

45111290-7 nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

Liget Óvoda Királykerti 

Tagóvoda tornaterem bővítési és 

homlokzat felújítási munkák 

45453100-8 

 

nemzeti eljárásrend a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

eljárás 

2018. I. félév 2018. II. félév 

III. Szolgáltatás-megrendelés      

      

 


