
 

 

                                            

 

                                                                     2018. évi közbeszerzési terv 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) - mint a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő - 2018. évben az alábbi 

közbeszerzési eljárások lefolytatását, illetve végrehajtását tervezi: 

Ssz. Közbeszerzés tárgya CPV 
Eljárás 

rend 
Eljárás típusa 

Eljárás 

megindításának 

tervezett  

időpontja: 

Szerződés 

időtartama 

v. teljesítés 

ideje: 

Előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzététele? 

I. Árubeszerzés             

1. 
Irodai papírok, papíráruk,  

író- és irodaszerek 

22100000-

10 
uniós központosított  folyamatos 

A rendelkezésre álló 

keretösszeg 

kimerüléséig  

(12.000.000.000 Ft + 

ÁFA,)  

legfeljebb 36 hónap 

nem 

2. 

Egységes földgáz  

energia beszerzése  

2018.10.01-től 

09123000-

7 
uniós 

Kbt. 29. § (1)  

szerinti közös  

közbeszerzés 

2018. május 12 hónap nem 

3. 
Egységes villamos energia 

 beszerzése 2019.01.01-től 

09310000-

5 
uniós 

Kbt. 29. § (1) 

szerinti közös 

közbeszerzés 

2018. 

szeptember-

október 

12 hónap nem 

4. Gépjármű-üzemanyag 
09132000-

3 
uniós központosított folyamatos 24 hónap nem 

5. 
Kötelező gépjármű  

felelősség-biztosítás 

66516100-

0 
nemzeti központosított folyamatos folyamatos nem 

II. Szolgáltatás megrendelés             

1. 
Informatikai szolgáltatás 

(Nyomtatás és kapcsolódó 

szolgáltatás) 

79800000-

2 
uniós 

központosított 
(versenyújranyitás) 

2018. április 32 hónap  nem 

III. Építési beruházás             

 

A 2018. évre vonatkozóan 

a B.-A.-Z. MRFK nem 

tervezi közbeszerzési 

eljárás indítását építési 

beruházás tárgyban.       

IV. Építési koncesszió             

  

A 2018. évre vonatkozóan 

a B.-A.-Z. MRFK nem 

tervezi közbeszerzési 

eljárás indítását  

építési koncesszió 

közbeszerzési tárgyban.             

V. Szolgáltatási koncesszió             

  

A 2018. évre vonatkozóan 

a B.-A.-Z. MRFK nem 

tervezi közbeszerzési 

eljárás indítását  

építési koncesszió 

közbeszerzési tárgyban.             

 

     Miskolc, 2018. március „   „                                                                 

                

                                                                                                              dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok 

                                       rendőrségi főtanácsos 

                                       megyei rendőrfőkapitány                    



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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