3. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TÁBLA
I. AZONOSÍTÓ ADATOK
Ajánlatkérő által az
aktához rendelt
Sorszám hivatkozási szám (törölt
beszerzés esetén újra ki
nem osztható!)

Ajánlatkérő által a
szerződéshez rendelt
elnevezés

II. BERUHÁZÁSI INFORMÁCIÓK

Tervsor státusz

Közbeszerzés
tárgycsoportja

Az üzleti tervben (a
beruházási fejezetben)
szereplő azonosító

Az üzleti tervben( a
beruházási fejezetben)
szereplő név

III. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

Aktualizált
Az üzleti tervben (a
Hatályos közbeszerzési
közbeszerzési tervben
beruházási fejezetben)
tervben szereplő
szereplő becsült érték
az adott beruházás
becsült érték (eFt)
(eFt)
értéke (eFt)
0

1.

2.

3.

4.

2 776 853

-

IV. ELJÁRÁSI INFORMÁCIÓK

A teljes becsült értékből A teljes becsült értékből
Aktualizált
várhatóan az adott
várhatóan az adott
Hatályos közbeszerzési
közbeszerzési tervben
tervben szereplő
tárgyévben hatályos
tárgyévben aktualizált
szereplő
fedezetigazolás értéke
közbeszerzési terv
közbeszerzési terv
fedezetigazolás értéke
szerint felmerülő érték szerint felmerülő érték
(eFt)
(eFt)
(eFt)
(eFt)

2 776 853

-

Beszerzés folyamat
tervezett indítása
(év/hónap)

Eljárás megindításának
időpontja (év/hónap)

Kötendő szerződés
időtartama (hónap)

V. ELJÁRÁS ELŐREHALADÁSI INFORMÁCIÓK

Tervezett eljárástípus

Irányadó
eljárásrend

Kapcsolódó eljárás státusza

2 776 853

-

A szerződés értéke
(eFt)

Megjegyzés

0

1/2019

FŐKÉTÜSZ Kft.
szervezeti
működésének
fejlesztése

új

szolgáltatás

0

15 000

0

15 000

0

15 000

2019. április

2019. május

7

nyílt

uniós

tervezett

2/2019

Tagvállalat szervezeti
működésének
fejlesztése

új

szolgáltatás

0

15 000

0

15 000

0

15 000

2019. június

2019. augusztus

4

nyílt

uniós

tervezett

3/2019

Földgáz 2019-2020.
tagvállalati közös
közbeszerzés

új

áru

0

1 511 657

0

1 511 657

0

1 511 657

4/2019

Villamosenergia 2020.
tagvállalati közös
közbeszerzés

új

áru

0

1 235 196

0

1 235 196

0

1 235 196

2019. április

2019. június

12

nyílt

uniós

tervezett

2019. július 2019. szeptember

12

nyílt

uniós

tervezett

2018-2019. évi naturáliák és az
árlejtés során kialakult ár
alapján kiszámolt becsült érték,
tagvállalati összesen
2019. évi naturáliák és az
árlejtés során kialakult ár
alapján kiszámolt becsült érték,
tagvállalati összesen

