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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

VEZETŐJE 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

2018. évi összesített közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-

e vagy sor 

került-e 

az adott 

közbeszer

zéssel 

összefüggé

sben 

előzetes 

összesített 

tájékoztat

ó 

közzététel

ére? 

az eljárás 

megindítás

ának, 

illetve a 

közbeszerz

és 

megvalósítá

sának 

tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

I. 

Árubeszerzés 
      

Monitor 

beszerzés 
33195100 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 1. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Mobiltelefon 

beszerzés 
32250000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 1. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Laptop 

beszerzés 
30213100 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Utángyártott 

tonerek 

nyomtatóinkhoz 

30125100 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 1. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Asztali 

számítógépek 
30213000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Tablet 

beszerzése 
302000000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

 

Multifunkciós 

eszközök 

beszerzése 

30121100 

Keretmegállapodásos 

eljárás – verseny 

újranyitása 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 
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Hálózati aktív 

elemek 

beszerzése 

32400000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Telefon 

alközpontok 

beszerzése 

50334120 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

UPS 

szünetmentes 

eszközök 

31154000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

Hordozható 

háttértárak 

beszerzése 

48212000 

Keretmegállapodásos 

eljárás– 

közvetlen/kosaras 

megrendelés 

központosított 

közbeszerzés 

2018. 2. 

negyedév 

igény szerint 

folyamatosan 
nem 

II. Építési 

beruházás 
      

       

III.  

Szolgáltatás-

megrendelés 

      

Multifunkciós 

eszközök 

bérlete + TÜSZ 

szolgáltatás 

50300000  
központosított 

közbeszerzés 

2018. 3. 

negyedév 

min. 2 év 

szolgáltatási 

idővel 

nem 

IV. Építési 

koncesszió 
      

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

      

 

 

Szolnok, K.m.f. 

 Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 
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