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1. Árubeszerzés 

 
 
2009. évben nem várható a közbeszerzési értékhatárt elérı árubeszerzés. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Szolgáltatások megrendelése 
 
 
 

Összesítı 

Szolgáltatások eljárás típusa 

2.1. Tervek, tanulmányok megrendelése 
nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes 
új egyszerő eljárás 

2.2. Tervellenırzés megrendelése 
nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes 
új egyszerő eljárás 

2.3. Mőszaki ellenırzés megrendelése 
(FIDIC) 

nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes 
új egyszerő eljárás 

2.4. Projektmenedzsmenti szolgáltatás, 
pályázatírás, megvalósíthatósági 

tanulmányok megrendelése 

nemzeti értékhatárt elérı hirdetmény 
nélküli egyszerő meghívásos eljárás 
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2.1. Tervek, tanulmányok megrendelése 
 

2.1.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Polgármesteri Hivatal és Bútorbolt kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 

2.1.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Tájház és Lévay ház kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Kálvin tér csapadékvíz elvezetés kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 

2.1.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Kossuth Iskola kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Területi Szociális Központ kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése (volt 6. számú iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 

2.1.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bölcsıde kiviteli tervdokumentációjának elkészítése (volt 
6. számú iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: GYÓMI kiviteli tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.8.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Belterületi utak (Petıfi-Lévay-Árpád) útfelújítás, 
járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.9.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Rendezvények háza engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.10.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Kálvin tér térburkolat és parkrendezés engedélyes és 
kiviteli tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.11.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Jókai út, Nyögı híd, körforgalom, közmő és csapadékvíz 
elvezetés engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 

2.1.12.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Hunyadi Tagiskola és Móra Tagiskola energetikai 
megvalósíthatósági tanulmány és gépészeti-elektromos kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése (KEOP) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. október 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.13.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Református templom engedélyes tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.14.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Margit kapu útfelújítás és csapadékvíz elvezetés, valamint 
ivóvíz rekonstrukció engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.15.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Kossuth-Bocskai út köztér-kialakítás és csapadékvíz 
elvezetés engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése  

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.16.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Rózsa-Harica utak felújítása, járdaépítése és csapadékvíz 
elvezetés engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése  

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. július 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.17.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bercsényi köztér kialakítás engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. július 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.18.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
MSK épület-süllyedés megállításához szükséges 
engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. július 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.1.19.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Somogyi-Zrínyi-Semmelweis utak csapadékvíz elvezetés 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. július 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.1.20.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz 
Á.-Borsvezér utak útfelújítása és csapadékvíz elvezetése 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. július 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2. Tervellenırzés megrendelése 
 
 

2.2.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Kálvin téri rehabilitációval kapcsolatos kiviteli 
tervdokumentációknak tervellenırzése 
 
- Polgármesteri Hivatal és Bútorbolt 
- Tájház és Lévay ház 
- Kálvin tér csapadékvíz elvezetés 
- Rendezvények háza 
- Kálvin tér térburkolat és parkrendezés 
- Jókai út, Nyögı híd, körforgalom, közmő és 

csapadékvíz elvezetés 
- Református templom 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. október 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: 
Együttesen került kiírásra a 2.2.2.; a 2.2.3.; a 2.2.6.; és a 2.2.8.  
pontokban megjelölt feladatokkal, részajánlat tételi 
lehetıséggel. 
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2.2.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Kossuth Iskola kiviteli tervdokumentációjának 
tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.2.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Területi Szociális Központ kiviteli 
tervdokumentációjának tervellenırzése (volt 6. számú 
iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bölcsıde kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése 
(volt 6. számú iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.2.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: GYÓMI kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Belterületi utak (Petıfi-Lévay-Árpád) útfelújítás, 
járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kiviteli 
tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 
 

2.2.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Hunyadi Tagiskola és Móra Tagiskola energetikai 
megvalósíthatósági tanulmány és gépészeti-elekronikai kiviteli 
tervdokumentációjának tervellenırzése (KEOP) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.8.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKNOÓ Semmelweis úti Tagóvoda kiviteli 
tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. október 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 
 

2.2.9.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Margit kapu útfelújítás és csapadékvíz elvezetés, valamint 
ivóvíz rekonstrukció kiviteli tervdokumentációjának 
tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.10.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Kossuth-Bocskai út köztér-kialakítás és csapadékvíz 
elvezetés kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.2.11.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Rózsa-Harica utak felújítása, járdaépítése és csapadékvíz 
elvezetés kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése  

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.12.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bercsényi köztér kialakítás kiviteli 
tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.2.13.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
MSK épület-süllyedés megállításához szükséges kiviteli 
tervdokumentáció tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.2.14.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Somogyi-Zrínyi-Semmelweis utak csapadékvíz elvezetés 
kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.2.15.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz 
Á.-Borsvezér utak útfelújítása és csapadékvíz elvezetése 
kiviteli tervdokumentációjának tervellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.3. Mőszaki ellenırzés megrendelése – FIDIC ellenıri feladatokkal 
 
 
 

2.3.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Kálvin téri rehabilitációval kapcsolatos kivitelezési 
feladatok mőszaki ellenırzése 
 
- Polgármesteri Hivatal és Bútorbolt 
- Tájház és Lévay ház 
- Kálvin tér csapadékvíz elvezetés 
- Rendezvények háza 
- Kálvin tér térburkolat és parkrendezés 
- Jókai út, Nyögı híd, körforgalom, közmő és 

csapadékvíz elvezetés 
- Református templom 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2011. március  

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: 
A mőszaki ellenırnek bejegyzett FIDIC ellenırnek is kell 
lennie. 
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2.3.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Kossuth Iskola kivitelezési feladatainak mőszaki 
ellenırzése 
 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.3.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Területi Szociális Központ kivitelezési feladatainak 
mőszaki ellenırzése (volt 6. számú iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.3.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bölcsıde kivitelezési feladatainak mőszaki ellenırzése 
(volt 6. számú iskola) 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

2.3.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: GYÓMI kivitelezési feladatainak mőszaki ellenırzése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2.3.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Belterületi utak (Petıfi-Lévay-Árpád) útfelújítás és 
csapadékvíz elvezetés kivitelezési feladatainak mőszaki 
ellenırzése 
 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. június 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
2.4. Projektmenedzsmenti szolgáltatás, pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmányok 
megrendelése 
 

2.4.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Sajószentpéter Város 2009. évben induló fejlesztéseinek 
projektmenedzsment feladatai 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. március 24. 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 30. 

eljárás típusa: 
nemzeti értékhatárt elérı hirdetmény nélküli egyszerő 
meghívásos eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3. Építési beruházás 

 
 
 

Összesítı 

Beruházások eljárás típusa 

Kálvin téri rehabilitációval kapcsolatos kivitelezések  
 

3.1. 
 

(magas és mélyépítészet) 

Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi 
eljárási rend szerinti új eljárás 

Magasépítészet 
 

3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.7.; 3.8.; 3.9. 
 

(épületek, épület-részek felújítása, átalakítása,, stb.) 

Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi 
eljárási rend szerinti új eljárás 

Mélyépítészet 
 

3.6.; 3.10.; 3.11.; 3.12.; 3.13.; 3.14.; 3.15.; 3.16.; 
 

(utak, járdák építése, felújítása, csapadékvíz-elvezetés kiépítése)  

nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új 
egyszerő eljárás 
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3.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Kálvin téri rehabilitációval kapcsolatos kivitelezések 
 
- Polgármesteri Hivatal és Bútorbolt 
- Tájház és Lévay ház 
- Kálvin tér csapadékvíz elvezetés 
- Rendezvények háza 
- Kálvin tér térburkolat és parkrendezés 
- Jókai út, Nyögı híd, körforgalom, közmő és 

csapadékvíz elvezetés 
- Református templom 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. szeptember 

a teljesítés várható ideje: 2010. december  

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend 
szerinti új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: SKÁI Kossuth Iskola kivitelezése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus 

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

3.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: TSZK elhelyezése a volt 6. iskola épületében 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Bölcsıde elhelyezése a volt 6. számú iskola épületében 

típusa:  

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2010. szeptember 

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

3.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: GYÓMI kivitelezése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.  

a teljesítés várható ideje: 2010.  

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Belterületi utak (Petıfi-Lévay-Árpád) útfelújítás, 
járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. szeptember 

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

3.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: SKNOÓ Semmelweis utcai Tagóvoda felújítása 

típusa: építési beruházás kiviteli tervezéssel egyidejőleg 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. december  

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.8.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Sajószentpéter Város 2009. évi intézményi felújításai 
- SEPSZ 
- SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola 
- Önkormányzati tulajdonú, Bányász és Petıfi utcai 
lakások felújítása 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. március 25. 

a teljesítés várható ideje: 2009. augusztus 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes nyílt eljárás  

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: A Kbt. által 2009. április 01. elıtt elıírt eljárásrend 

 
 
 
 

3.9.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: SKÁI Pécsi Sándor Tagiskola új épület nyílászáró cseréje 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. május 

a teljesítés várható ideje: 2009. október 

eljárás típusa: 
Közösségi értékhatár felét elérı, közösségi eljárási rend szerinti 
új eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.10.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Attila úti tiltóakna kivitelezése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. november 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 
 

3.11.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Margit kapu útfelújítás és csapadékvíz elvezetés, valamint 
ivóvíz rekonstrukció kivitelezése, továbbá Kossuth utcai 
szennyvízbekötések 4 db 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. szeptember 

a teljesítés várható ideje: 2010. május  

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.12.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Kossuth-Bocskai köztér kialakítása csapadékvíz 
elvezetéssel 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. szeptember 

a teljesítés várható ideje: 2010. május 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

3.13.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Thököly u. aszfaltozása 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.  

a teljesítés várható ideje: 2009. 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.14.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Bányász-Bükkalja-Péch A.-Tárna utak aszfaltozása 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. december 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

3.15.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Madách úti járdafelújítás és Katalin utca aszfaltozása 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.  

a teljesítés várható ideje: 2009.  

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.16.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Király úti járdafelújítás 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. április 

a teljesítés várható ideje: 2009. szeptember 

eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérı hirdetményes új egyszerő eljárás 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 


