
Kistarcsa Város Önkormányzatának 

2019. évi összesített közbeszerzési terve 

 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

A közbeszerzés 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés      

II. Építési 

beruházás 
     

Kistarcsai Tipegő 

Bölcsőde 

építésének 

folytatása 

Kistarcsai Tipegő 

Bölcsőde 

építésének 

folytatása 23,9 

%-os készültségi 

szintről 

Nemzeti 

értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 113. § (1) 

bekezdése 

szerinti 

összefoglaló 

tájékoztatóval 

induló nyílt 

eljárás 

2019. március 2020. február 

Útépítési, 

csapadékvíz 

elvezetési 

feladatok ellátása 

Kistarcsa, Bellus 

József utcában 

Bellus József utca 

útépítési 

feladatainak és 

csapadékvíz 

elvezetési 

feladatainak 

ellátása a Lőcsei 

utca és Határ út 

közötti 165 m 

hosszúságú 

szakaszon 

Nemzeti 

értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdése 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. március 2019. augusztus 

Kistarcsai 

Gesztenyés 

Óvoda 

elektromos 

kiegészítő 

munkái az óvodai 

ellátás 

infrastrukturális 

színvonalának 

javítása céljából 

Kistarcsai 

Gesztenyés 

Óvoda kazánházi 

elektromos 

elosztójának 

fejlesztése  

Nemzeti 

értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdése 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. március 2019. május 16. 

Kistarcsa, Balczó 

István utca 

csapadékvíz 

elvezetése 

Balczó István 

utca csapadékvíz 

elvezetési 

feladatainak 

ellátása: 999 m 

csapadékvíz 

elvezető csatorna 

Nemzeti 

értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdése 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás (feltételes) 

2019. augusztus 2020. május 



építés, 220 m2 

burkolat 

helyreállítás és 

370 m2 

zöldfelület 

fejlesztés 

Kistarcsai 

internálótábor - 

Emlékhely 

építése 

A volt 

internálótábor 

területén, 

Kistarcsa, Deák 

Ferenc utca. 3/B. 

szám alatt 

összesen kb. 750 

m2 alapterületű 

Emlékhely 

építése 

 

Nemzeti 

értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdése 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. október 2020. december 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
     

Csoportos 

villamos energia 

beszerzés 

Villamos energia 

ellátás Kistarcsa 

Város 

Önkormányzata, 

intézményei és 

gazdasági 

társaságai 

számára 24 hónap 

időtartamra 

Uniós értékhatárt 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

Kbt. 81. § (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

2019. április 

2020. január 1.-

2021. 

december31. 

Csoportos 

földgáz beszerzés 

Földgáz ellátás 

Kistarcsa Város 

Önkormányzata, 

intézményei és 

gazdasági 

társaságai 

számára 24 hónap 

időtartamra 

Uniós értékhatárt 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás 

Kbt. 81. § (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás nyílt 

2019. április 
2019. október 1.-

2021. október 1. 

 


