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Ka/ocsai Fegyhtiz es Bortijn intezetel
2017. evi kozbeszerzesi terve2

T ervezett
elhirasi til!uS

CPV k6d

F6targy: 15000000-8
Tovabbi targy; 03000000-

1
15896000-5
15331100-8
15130000-8
15131200-7
15100000-9
15111100-0

2 evi etkezteteshez sziikseges
elelmiszer beszerzese cca 500
f6

15113000-3
15500000-3
15860000-4
15851100-9

Unios
ertekhatart eler6
elianls.

Nvilt eliaras

2017.08.012019.08.01.

2017. mains 30.

Nem.

15870000-7
15872200-3
15411200-4
15897200-4
03142500-3
22420000-0
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I Az ajanlatkero megjelolese. Kozbeszerzesi terv-keszitesi kotelezettseg a Kbt.6 §.-anak (1) bekezdeseben meghatarozott (klasszikus ajanlatkeroket) terheli.
2A kozbeszerzesi tervet a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31-eig kell elkesziteni, es ev kozben a bekovetkezo valtozasokra tekintettel sziikseg szerint aktualizalni ken. A
kozbeszerzesi tervben az ajanlatkero altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az adott evben megval6sitott kozbeszerzeseit is tartalmaznia ken. A kozbeszerzesi terv nyilvanos.
3 Az ajanlatkeroknek kozbeszerzeseiket, tehat a legalabb az iranyad6 egyszerii kozbeszerzesi ertekhatart elero ertekii, kivetelnek nem minosiilo beszerzeseiket ken feltiintetniiik, utalva a
kizar6lagos iigyvedi tevekenysegnek minosiilo szolgaltatasokra, iIIetvea kozpontositott kozbeszerzesi korbe tartoz6 kozbeszerzesekre is.
4 Ha mar korabban sor keriilt, az erre tOrtenopantos hivatkozas is megjelOlendo.
5Peldaul a kizar6lagos iigyvedi tevekenyseg beszerzese vagy a kozpontositott kozbeszerzesi korbe tartoz6 kozbeszerzes eseten.
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Kalocsai Fegyhiiz es Borton intezet
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I

,

.. I. Arubeszerzes
Uzemanyag
megvasarlasa 2017. ev
teljes szukseglete:
61mozatlanbenzin:
5650 liter es
dizeluzemanyag: 5450
liter
1 evi intezeti
felhasznalashoz
szukseges fenymaso16
berendezesek,
nyomatat6k
alkatreszei, tartozekai
1 evi intezeti
felhasznalashoz
szukseges irodai
papirok, papiraruk,ir6
es irodaszerek

I'

I'

09132100-4
09134000- 7

30125000-1
30125100-2
30125110-5
30125120-8

11

11

K6zpontositott K6zpontosftott
k()zbeszerzes

ll

k6zbeszerzes

.

K~zponto~i
t~:t ll K~zpo,ntosit?tt
kozbcszc! zes
kozbeszerzes

22280000-8
22810000-1
22815000-6
22816000-3
22817000-0

K6zpontositottll K6zpontositott

I'

11

1

2017. januar 01.

2017. aprilis 01.
2018. marcius 31.

Nem

2017. januar 01.

2017. majus 01.
2018. aprilis 30.

Nem

2017. januar 01.

2017. szeptember 01.
2018. okt6ber 31.

Nem

11.Szolgaltatas
11

11

11

11

11
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1 evi intezeti
f61dgazigeny:
F 61dgazbeszerzes

09123000-7
11

Uni6s
11

2017 .majus

Nyilt
11

11

Nem
112017.szeptember
okt6ber 1. 30.
- 2018'11

1 evi intezeti villamos

.

,

energla 1geny:

Villamos energia
beszerzes

09310000-5
11

Uni6s
11

11

Nyilt

112017.Ill. negyedev 112018d:e';1018.

Keszitette:

~

Nem
11

( ~
~\.G~
t,v, g~
Koz6ne Baksa Edit by. alez. \) ) .
gazdasagi vezet6
.(, ,

I
I
I
.j

3

Ka/ocsai Fegyhriz es Bortijn intezete1
2017. evi kozbeszerzesi terve2

HI. Szolgaltatas megrendelese
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I Az ajanlatkero megjelOlese.Kozbeszerzesi terv-keszitesi k6telezettseg a Kbt. 6.§-anak (I) bekezdeseben meghatarozott (klasszikus ajanlatkeroket) terheli.
2A k6zbeszerzesi tervet a k6ltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31-eig kell elkesziteni, es ev kozben a bekovetkezo valtozasokra tekintettel szilkseg szerint aktualizalni kell. A
kozbeszerzesi tervben az ajanlatkero altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az adott evben megval6sitott kozbeszerzeseit is tartalmaznia kell. A k6zbeszerzesi terv nyilvanos.
3 Az ajanlatkeroknekkozbeszerzeseiket, tehat a legalabb az iranyad6 egyszerii kozbeszerzesi ertekhatart eJero ertekii,kivetelnek nem minosiilo beszerzeseiket kell feltiintetniiik, utalva a
kizar6lagos iigyvedi tevekenysegnek minosiilo szolgaltatasokra, iIletve a kozpontositott kozbeszerzesi korbe tartoz6 kozbeszerzesekre is.
4 Ha mar korabban sor keriilt, az erre tOrtenopontos hivatkozas is megjelOlendo.
5Peldaul a kizar6lagos iigyvedi tevekenyseg beszerzese vagy a kozpontositott kozbeszerzesi korbe tartoz6 kozbeszerzes eseten.
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