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Melléklet a 97/2018. (IV.26) önkormányzati határozathoz 

 

Sellye Város Önkormányzat 

2018. évi közbeszerzési terve 

1. sz.módosítás 

 

 

 

Építési beruházás 

 

Sor- 

szám 

A közbeszerzés tárgya 

A 

közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

 

A 

közbeszerzésre 

irányadó 

eljárási rend 

A 

tervezett 

eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

CPV kód 

1. 

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-

00013. „A Sellye Család- 

és gyermekjóléti Központ 

épületének felújítása” A 

7960 Sellye, Erdély u. 4. 

szám alatti épület 

felújítása 

1 db épület 

fejújítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti 

eljárás 

2018.harmadik 

negyedév 

2018.negyedik 

negyedév 

45300000-0 

   45400000-1 

2.  

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-

00006 „Piac és az ahhoz 

szükséges 

alapinfrastruktúra 

kialakítása Sellyén” Új 

piac épület és a hozzá 

kapcsolódó 

infrastruktúra kiépítése 

1 db épület és 

hozzá 

kapcsolódó 

infrastruktúra 

kialakítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti 

eljárás 

2018. negyedik 

negyedév 

2020. első 

negyedév 

45300000-0 

45400000-1 
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3. 

EFOP-2.1.2-16-2017-

00005 „A Sellyei Járás 

integrált térségi 

gyerekprogramjának 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

7960 Drávaiványi, 

Kossuth L. u. 1. (107 

hrsz.) és 

7960 Sellye, Zrínyi M. u. 

13. (920 hrsz.) épületek 

felújítása 

 

Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása – 

konyha felújítás 7960 

Sellye, Zrínyi M. u. 13. 

(920 hrsz.) 

2 db épület 

felújítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti 

eljárás 

2018.második 

negyedév 

 

 

 

 

 

2019.harmadik 

negyedév 

 

2018. 

harmadik – 

negyedig 

negyedév 

45300000-0 

45400000-1 

4. 

TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-

00001. „Helyi ellátás, 

szolgáltatás, életminőség 

javítása az Ormánságban” 

(Barnamezős területek 

rehabilitációja) 7960 

Sellye, Batthyány u. 21. 

szám alatti épület 

felújítása 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti 

eljárás 

2018. negyedik 

negyedév 

2018. negyedik 

negyedév 

45300000-0 

45400000-1 
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Árubeszerzés 

 

Sor- 

szám 

A közbeszerzés tárgya 

A 

közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

 

A 

közbeszerzésre 

irányadó 

eljárási rend 

A tervezett 

eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításána

k tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

CPV kód 

1. 

EFOP-2.1.2-16-2017-

00005 „A Sellyei Járás 

integrált térségi 

gyerekprogramjának 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

Informatikai 

eszközbeszerzés és hozzá 

kapcsolódó szoftverek 

beszerzése, irodai 

bútorok és egyéb 

eszközök beszerzése 
EFOP-4.1.8-16-2017-

00014 „Sellye Városi 

Könyvtár informatikai 

fejlesztése” Informatikai 

eszközök és hozzá 

kapcsolódó szoftverek, 

könyvtári bútorzat 

beszerzése 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. § 

szerinti 

eljárás 

2018.második 

negyedév 

2018.második 

negyedév 

30200000-1 

30100000-0 

42900000-0 

48300000-1 

39100000-3 

39700000-9 

44600000-6 

32200000-5 

32300000-6 

37400000-5 

37500000-3 

48500000-3 

42700000-3 

39500000-7 

39200000-4 

22200000-2 

34400000-1 

32400000-7 

32500000-8 

38600000-1 

48700000-5 

48100000-2 

 

2. 

EFOP-1.4.2-16-2016-

00018 „Integrált térségi 

gyermekprogramok 

Sellye járásban” keretein 

belül komplex 

árubeszerzés 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

(SVÖ hasonló 

projektjei esetén 

egybeszámítási 

kötelezettség!) 

Kbt. 117. § 

szerinti 

eljárás 

2018. második 

negyedév 

2018. 

harmadik 

negyedév 

18,222,301,37

3, 374,375,378 
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3. 

TOP-2.1.1.-16-BA1-

2017-00001. Helyi 

ellátás, szolgáltatás, 

életminőség javítása az 

Ormánságban 

(Barnamezős területek 

rehabilitációja) 

Komplex árubeszerzés 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. § 

szerinti 

eljárás 

2018. negyedik 

negyedév 

2018. negyedik 

negyedév 

 

 

4.  

EFOP-1.5.3-16-2017-

00029 Humán 

szolgáltatások fejlesztése 

az Ormánság szívében 

Informatikai 

eszközbeszerzés és hozzá 

kapcsolódó szoftverek 

beszerzése 

EFOP-3.9.2-16-2017-

00034 Humán 

kapacitások fejlesztése az 

Ormánság szívében  

Informatikai 

eszközbeszerzés és hozzá 

kapcsolódó szoftverek 

beszerzése 

 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. § 

szerinti 

eljárás 

2018. második 

negyedév 

2018. 

harmadik 

negyedév 

30200000-1 
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Szolgáltatás megrendelése 

 

Sor- 

szám 

A közbeszerzés tárgya 

A 

közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

 

A 

közbeszerzésre 

irányadó 

eljárási rend 

A 

tervezett 

eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

CPV kód 

1. 

EFOP-1.5.3-16-2017-

00029 Humán 

szolgáltatások fejlesztése 

az Ormánság szívében 

Komplex rendezvények 

megvalósítása 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. § 

szerinti 

eljárás 

2018. második 

negyed év 

Folyamatos a 

pályázat 

megvalósítása 

során 

79952000-2 

2. 

EFOP-1.4.2-16-2016-

00018 „Integrált térségi 

gyermekprogramok 

Sellye járásban” keretein 

belüli szolgáltatások 

megrendelése (javítási 

és karbantartási 

szolgáltatások; jogi 

szolgáltatások; 

könyvvizsgálati 

szolgáltatások; hirdetési 

és marketing 

szolgáltatások; 

nyomtatási és 

kapcsolódó 

szolgáltatások; 

különféle üzleti 

szolgáltatások; képzési 

szolgáltatások) 

A pályázati és 

közbeszerzési 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

(SVÖ hasonló 

projektjei esetén 

egybeszámítási 

kötelezettség!) 

Kbt. 117. 

§ szerinti 

eljárás 

2018. második 

negyedév 

2018. 

harmadik 

negyedév 

508, 791, 792, 

793, 798, 799, 

805 
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3. 

EFOP-3.9.2-16-2017-

00034 Humán 

kapacitások fejlesztése az 

Ormánság szívében  

Komplex rendezvények 

és képzések 

megvalósítása 

Pályázati 

dokumentáció 

szerint 

Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. § 

szerinti 

eljárás 

2018. második 

negyedév 

Folyamatos a 

pályázat 

megvalósítása 

során 

79952000-2 

4.  

TOP-2.1.1.-16-BA1-

2017-00001. „Helyi 

ellátás, szolgáltatás, 

életminőség javítása az 

Ormánságban” 

(Barnamezős területek 

rehabilitációja) 

Rendezvény szervezés 

Pályázati 

dokumentáció 

szerint 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. 

§ szerinti 

eljárás 

2018. negyedik 

negyedév 

2019. negyedik 

negyedév 
79952000-2 

 


