
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2019) 
(a terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza) 

Vonatkozó jogszabály: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLill. törvény és végrehajtási rendeletei 

KÖZBESZERZES Eljárás 
megindításának 

Alkalmazandó / tervezett időpontja / 
Megnevezése Tárgya A közbeszerzés tervezett Eljárásrend választott eljárás Szenődés 

mennyisége típus, eljárás fajta teljesítésének 
várható időpontia 

„Mohács Térségi Altalános 
Iskola infrastrukturális 
fejlesztése, az egyenlő Kbt. 85. § (2) bekezdés 2019.1. hozzáférés biztosítása, a építési beruházás c) pont szerinti negyedév/2020. ID. hátránykompenzáció 1 db építési beruházás uniós, Kbt. II. rész hirdetménnyel induló 

elősegítése és a minőségi tárgyalásos eljárás negyedév 
oktatás megteremtése 

érdekében" 
,,A Villányi Altalános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Kbt. 85. § (2) bekezdés infrastrukturális fejlesztése a 2019.1. 
hátránykompenzáció építési beruházás 1 db építési beruházás e) pont szerinti negyedév/2020. ID. 

elősegítése és a minőségi uniós, Kbt. II. rész hirdetménnyel induló negyedév 
oktatás megteremtése tárgyalásos eljárás 

érdekében" 
,,A Batthyány Kázmér Kbt. 85. § (2) bekezdés Általános Iskola és a Kanizsai 2019.I. 

Dorottya Általános Iskola építési beruházás 1 db építési beruházás uniós, Kbt. II. rész c) pont szerinti negyedév/2020.ID. 
bővítése és részleges felújítása hirdetménnyel induló negyedév 

Siklóson" tárgyalásos eljárás 
iskolai eszközbeszerzés Kbt. 81. § (1) bekezdés 2019.11. 

,,Eszközbeszerzés Mohácson" árubeszerzés előre nem meghatározható uniós,Kbt. II. rész negyedév/2019. III. 
db számmal szerinti nyílt eljárás negyedév 



KÖZBESZERZES 

Megnevezése Tárgya 

,,Eszközbeszerzés Siklóson" árubeszerzés 

,,Eszközbeszerzés Villányban" árubeszerzés 

Mohács, 2019. március 27. 

A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

iskolai eszközbeszerzés 
előre nem meghatározható 

db számmal 
iskolai eszközbeszerzés 

előre nem meghatározható 
db számmal 

Eljárásrend 

uniós,Kbt.11.rész 

nemzeti, Kbt. Ill. rész 
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Kiiszné Leb  Zsuzsanna 
tankerületi igazgató 

Eljárás 
megindításának 

Alkalmazandó / tervezett idéipontja / 
választott eljárás Szerzödés 
típus, eljárás fajta teljesítésének 

várható időpontja 
Kbt. 81. § (1) bekezdés 2019.11. 

negyedév/2019. III. szerinti nyílt eljárás neLrvedév 
Kbt. 113. § (1) 2019.11. 

bekezdés szerinti nyílt negyedév/2019. III. 
eljárás negyedév 


