
4.2. Közbeszerzési terv

 Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

Nincs

 I. Árubeszerzés összesen 0

 Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama

 II. Építési beruházás

Nyugati szárny kiviteli 

beszerzés (földszint, 

patkószárny, képtár)

45212313-3
nemzeti 

közbeszerzés
nemzeti 177 000 000 2018. március 2018. március nem

központi 

költségvetés

 II. Építési beruházás 

összesen
177 000 000

 Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama

A táblázatot kérjük kitölteni (nem vesz át adatokat más 

táblázatokból)

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége
  CPV kód

Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 

eljárási típus
Becsült érték

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

Forrás 

megnevezése

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége
  CPV kód

Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 

eljárási típus
Becsült érték

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

Forrás 

megnevezése

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége
  CPV kód

Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 

eljárási típus
Becsült érték

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

Forrás 

megnevezése



 III. Szolgáltatás-

megrendelés

üzemeltetési 

közbeszerzés

45350000-5

nemzeti kbt. - 113 § 2018. március 2018. március nem
központi 

költségvetés

Villamos üzemeltetés 45315100-9 nemzeti kbt - 113 § 2018. március 2018. március nem
központi 

költségvetés

kertészeti szolgáltatás 

üzemeltetés 77000000-0
nemzeti kbt. 113 § 35 000 000 2018. február 2018. február nem

központi 

költségvetés

IV. Építési koncesszió 

összesen
35 000 000

 Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama

V. Szolgáltatási koncesszió

Nincs

V. Szolgáltatási koncesszió 

összesen
0

Közbeszerzések 

mindösszesen
212 000 000

Forrás 

megnevezése

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége
  CPV kód

Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 

eljárási típus
Becsült érték


