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Sor- 

szám 
Eljárás tárgya 

A közbeszerzés 

tárgya* 

Becsült nettó 

érték (M Ft) 

Szerződés 

időtartama 
CPV 

Eljárás típusa a Kbt. 

szerint (fejezet, cím) 
Megjegyzés 

1.  
Papíripari termékek és 

irodaszerek 
Árubeszerzés 

 

7,600000 

 

2019. január-  

december 
 

KEF által lefolytatott 

keretmegállapodás 

megkötésére irányuló nyílt 

központosított közbeszerzési 

eljárás második része alapján 

 

2. 
Készpénz átutalási 

megbízás 
Árubeszerzés 0,300000 

2019. január-  

december 
 

KEF által lefolytatott 

keretmegállapodás 

megkötésére irányuló nyílt 

központosított közbeszerzési 

eljárás második része alapján 

 

3. 
Üzemanyag beszerzés 

kártyás 
Árubeszerzés 140,000000 

2019.január-  

december. 
 

KEF által lefolytatott 

keretmegállapodás 

megkötésére irányuló nyílt 

központosított közbeszerzési 

eljárás második része alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Számítástechnikai 

eszköz beszerzés 
Árubeszerzés 5,900000 

2019. április-

december 
 

KEF által lefolytatott 

keretmegállapodás 

megkötésére irányuló nyílt 

központosított közbeszerzési 

eljárás második része alapján 

 

 

 

 

 

 

5 
Informatikai hálózat 

építés 
Árubeszerzés 13,000000 

2019. április- 

december 
 

KEF által lefolytatott 

eljáráshoz való csatlakozás 

 



 

6. 

Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

épületeinek 

energetikai fejlesztése 

a Siófoki 

Rendőrkapitányság 

épületén 8600 Siófok, 

Sió utca 12-20., hrsz 

6264 hrsz. 

(KEHOP-5.2.2.-16-

2016-00073) 

építési beruházás 

(kivitelezési 

munkák) 

378,924000 
2019. január-

december 
 

NFSI által lefolytatandó 

nyílt eljárás 

 

7. 

Belügyminisztérium 

alá tartozó szervek 

részére földgáz 

beszerzése 

Árubeszerzés 68,000000 

2019. 

október01 – 

2020. 

szeptember 30. 

 

Készenléti Rendőrség által 

lefolytatandó eljárás 2015. 

évi közbeszerzési törvény 

Második része rendelkezése 

alapján nyílt eljárás 

 

8. 

Belügyminisztérium 

alá tartozó szervek 

részére villamos 

energia beszerzés 

Árubeszerzés 57,000000 

2020. 

január01- 

2020. 

december 31.  

 

Készenléti Rendőrség által 

lefolytatandó eljárás 2015. 

évi közbeszerzési törvény 

Harmadik része rendelkezése 

alapján nyílt eljárás 

 

9. 

Fonyódi Oktatási és 

Kiképzési Központ 

főépület belső 

felújítása 

Építési beruházás 52,700000 
2019. április-

december 
 

A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik része alapján nyílt 

eljárás 

 

10. Gépjárművek javítása 
Szolgáltatás 

megrendelés 
53,000000 

2019. október-

2021. október 
 

A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik része alapján 

nyílt eljárás 

 

11. 

Belügyminisztérium 

irányítása alá tartozó 

szervek részére 

kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási 

flottaszerződés  

Szolgáltatás 

megrendelés 
28,400000 

2020. január 

1-2022. 

december 31.  

 

A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 

Második rész szerinti uniós 

nyílt eljárás 

 



 

12. 

Somogy Megyei 

Rendőr-

főkapitányság 

Scharnebeck 

szolgálati 

kisgéphajójának 

motor és hajtómű 

cseréje és részleges 

felújítása 

Szolgáltatás 

megrendelés 

60,000000 

 

2019. 

november-

december 

 

A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik része alapján 

nyílt eljárás 

 

 

 


