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1. Árubeszerzés 

1. Informatikai eszközbeszerzés  
 
 

Termékek eljárás típusa 

1.1.1. MSK Könyvtár 
számítógép beszerzés  

TIOP-1.2.3/08/01. 

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló)  

1.1.2. MSK Könyvtár 
nyilvántartó program  

TIOP-1.2.3/08/01. 

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 

1.1.3. MSK számítógép, 
szoftver,  fénymásológép             
TÁMOP-3.2.3/09/2 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.1.4. SKÁI informatikai eszköz 
            TIOP -1.1.1/07/1 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.1.5. TSZK informatikai 
eszközbeszerzés  

ÉMOP-4.2.1/C 
 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.1.6. Bölcsıde informatikai 
eszközbeszerzés  

ÉMOP-4.2.1/B 
 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.1.7. Polgármesteri Hivatal 
informatikai eszközök 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   
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2. Eszközbeszerzés 
 

Termékek eljárás típusa 

1.2.1. „Mit tehetnék érted?” -
Esélypályázat eszközbeszerzése  
TÁMOP-3.3.2-08/2 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.2. TSZK eszközbeszerzés  
ÉMOP-4.2.1/C 

 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.3.  Bölcsıde eszközbeszerzés  
ÉMOP-4.2.1/B 

 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.4.  SKÁI Kossuth Iskola 
 eszközbeszerzés  

ÉMOP- 4.3.1/2/”F-2f 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.5.MSK és Rendezvények 
Háza bútorzat             
saját forrás és TÁMOP -3.2.4-

2009/1.               

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.6. Polgármesteri Hivatal 
bútor, berendezés  

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.7.  TSZK, bölcsıde és MSK 
audiovizuális eszközök  ÉMOP 
és TÁMOP pályázat szerint  

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

1.2.8.  TSZK gépjármő 
beszerzés 

Kbt. hatálya alá nem tartozó 
ajánlatkérés  
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2. Szolgáltatások megrendelése 
 

1. Mőszaki ellenırzés megrendelése  
 
 

Szolgáltatások eljárás típusa 

2.1.1. Sajószentpéter kivitelezési 
munkáinak mőszaki ellenırzése 
 
 

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 

2.1.2. Sajószentpéter  város 2010. 
évi  útberuházásainak mőszaki 
ellenırzése 
 

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 

 
 
 

2. Humán szolgáltatás megrendelése  
 
 

Szolgáltatások eljárás típusa 

2.2.1. „Mit tehetnék érted?” -
EsélypályázatTÁMOP-3.3.2-08/2  
Pedagógus továbbképzés, 
mentorálás, szakértés  

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 
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3. Tervezés  

 

Szolgáltatások eljárás típusa 

2.3.1. TSZK-Bölcsödéhez vezetı 
út építésének,felújításának és 
vízelvezetésének tervezése, 
engedélyezési és kiviteli terv 
elkészítése  

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló)   

2.3.2. MSK szociális blokk 
süllyedés megállítása  

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 

2.3.3. Tervellenıri feladatok 
ellátása az MSK felújításának 
kiviteli terveire  

Kbt. Harmadik rész VI. fejezet 
szerinti általános egyszerő 

közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel 
induló) 
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3. Építés-beruházás 

 

Beruházások eljárás típusa 

3.1. Margit kapu útfelújítás és 
csapadékvíz elvezetés, valamint 
ivóvíz rekonstrukció kivitelezése 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.2. Kossuth-Bocskai köztér 
kialakítása csapadékvíz 
elvezetéssel 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.3. Kálvin tér 1 db buszöböl 
kialakítás és szervizút 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.4. Király úti járdafelújítás 
kocsibehajtók kialakítása 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.5. Móra Ferenc Tagiskola és 
Tagóvoda főtéskorszerősítés és 
kivitelezése 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.6. MSK Sportközpont 
süllyedésmegállítás 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.7.Hunyadi Tagiskola 
nyílászárók cseréje 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.8. Központi Óvoda Harica u. 
korszerősítés és bıvítés 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.9.TSZK-Bölcsödéhez vezetı út 
építése, vízelvezetése 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   
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3.10.MSK korszerősítés – I. ütem 

közösségi eljárási rend szerinti  
eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 

(nyílt eljárás)   

3.11. MSK korszerősítés – II. 
ütem 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.12.Városrehabilitáció 
kivitelezési munkái I.  ÉMOP-
3.1.2/A 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.13.Városrehabilitáció 
kivitelezési munkái II. ÉMOP-
3.1.2/A 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.14.Városrehabilitáció 
kivitelezési munkái III. ÉMOP-
3.1.2/A 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.15. SKÁI Kossuth Iskola  
rekonstrukciója                       
ÉMOP-4.3.1/2/2f-2F-2008.                    

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.16.GYÓMI rekonstrukciója 
ÉMOP-4.1.1/A-2008 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.17. TSZK kialakítása ÉMOP-
4.2.1/C-2008 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.18. Bölcsıde kialakítása 
ÉMOP-4.2.1/B-2008 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   

3.19.Belterületi utak: Petıfi -
Árpád –Lévay u. rekonstrukciója-
ÉMOP-3.1.2/B-2008 

 
közösségi eljárási rend szerinti  

eljárás Kbt. Második rész IV. fejezet 
(nyílt eljárás)   
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I. Eszközök, áruk beszerzése 
1.  Informatikai eszközök 
 
 

1.1.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK Könyvtár számítógép beszerzés – 
TIOP-1.2.3/08/01. 

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.01.18. 

a teljesítés várható ideje: 2010. 04.16. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
LANDINVEST Kft.  

egyéb információ: Szerzıdéskötés 2010. március 16.  

 

1.1.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK Könyvtár könyvtári  nyilvántartó program 
TIOP-1.2.3/08/01. 

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.01.18. 

a teljesítés várható ideje: 2010. 04.16. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
LANDINVEST Kft. 

egyéb információ: Szerzıdéskötés 2010. március 16.  
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1.1.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
MSK részére számítógép, szoftver, fénymásológép 
beszerzése –TÁMOP-3.2.3/09/2 
TÁMOP-3.2.3. pályázat szerint 

típusa: informatikai  eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. II. félév 

a teljesítés várható ideje: 2010. II. félév 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 

1.1.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI informatikai eszközbeszerzés –TIOP.-1.1.1/07/1 
 

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. I. félév 

a teljesítés várható ideje: 2010. II. félév 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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1.1.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
TSZK informatikai eszközbeszerzés –ÉMOP-4.2.1/C 
 

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. I. félév 

a teljesítés várható ideje: 2010. II. félév 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 

1.1.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bölcsıde informatikai eszközbeszerzés –ÉMOP-4.2.1/B 
 

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. I. félév 

a teljesítés várható ideje: 2010. II. félév 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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1.1.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Polgármesteri Hivatal informatikai  eszközbeszerzése  

típusa: informatikai eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. I. félév 

a teljesítés várható ideje: 2010. I. félév 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
2.  Eszközbeszerzés  
 

1.2.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
„Mit tehetnék érted?” -Esélypályázat eszközbeszerzése  
TÁMOP-3.3.2-08/2 

típusa: Eszközbeszerzés  

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. július  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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1.2.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Területi Szociális Központ eszközbeszerzése ÉMOP-
4.2.1/C pályázat alapján  
pályázat alapján 

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Elıkészítı és Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 

1.2.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Bölcsıde eszközbeszerzése ÉMOP-4.2.1/B pályázat 
alapján 

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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1.2.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: SKÁI Kossuth Lajos Iskola  eszközbeszerzése ÉMOP- 
ÉMOP- 4.3.1/2/2F-2f pályázat szerint 

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.április  

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 

1.2.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK és Rendezvények Háza bútorzatának beszerzése 
saját forrás és TÁMOP-3.2.4.-2009/1. pályázati forrás 
keretében  

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. május   

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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1.2.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Polgármesteri Hivatal bútorzatának beszerzése  

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. május   

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 
 
 

1.2.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: TSZK, Bölcsıde és MSK audiovizuális eszközeinek 
beszerzése ÉMOP és TÁMOP pályázat szerint  

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. május   

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 



 16 

1.2.8.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: TSZK gépjármőbeszerzés beszerzése  

típusa: eszközbeszerzés 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. május   

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: ajánlatkérés  

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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2. Szolgáltatás megrendelése 
 
1.  Mőszaki ellenırzés 
 
 

2.1.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Sajószentpéter kivitelezési munkáinak mőszaki 
ellenırzése 
 
- Városrehabilitáció  - ÉMOP pályázat szerint 
- SKÁI - ÉMOP pályázat szerint 
- GYÓMI - ÉMOP pályázat szerint 
- Belterületi utak - ÉMOP pályázat szerint 
- TSZK - ÉMOP pályázat szerint 
- Bölcsıde - ÉMOP pályázat szerint 
- Semmelweis óvoda- ÖM hazai pályázat szerint 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. 01.04. 

a teljesítés várható ideje: 2011.03.31. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
LANDINVEST Kft.  

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010.02.22. 
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2.1.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 

Sajószentpéter  város 2010. évi  útberuházásainak 
mőszaki ellenırzése 
 
- TSZK-hoz vezetı út  
- Kálvin téri buszöböl – szervizút  

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.05. 

a teljesítés várható ideje: 2011.11. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó   

egyéb információ:  
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2.  Humán szolgáltatás  
 

2.2.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
„Mit tehetnék érted?” -Esélypályázat  TÁMOP-3.3.2-08/2 
Pedagógus továbbképzések, mentorálás, szakértés  

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.02.11 

a teljesítés várható ideje: 2010.06.30., 2011. 01.31.  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés 2010.04.13. 

 
 
3. Tervezések 
 

2.3.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
TSZK-Bölcsödéhez vezetı út építésének,felújításának és 
vízelvezetésének tervezése, engedélyezési és kiviteli terv 
elkészítése 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. március 

a teljesítés várható ideje: 2010. június  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: . 
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2.3.2.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK szociális blokk süllyedés megállítása 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. november 20.   

a teljesítés várható ideje: 2010. március 15.   

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. január 15.   

 
 

2.3.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Tervellenıri feladatok ellátása az MSK felújításának 
kiviteli terveire 

típusa: szolgáltatás megrendelése 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. november 20.   

a teljesítés várható ideje: 2010. március 15.   

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás (hirdetménnyel induló) 

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. január 15.   
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3. Építési beruházás 
 
 

3.1.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Margit kapu útfelújítás és csapadékvíz elvezetés, 
valamint ivóvíz rekonstrukció kivitelezése  

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. július  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 

3.2.  

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

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. 03.12. 

a teljesítés várható ideje: 2010. június 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 
 



 22 

 
 
 

3.3.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Kálvin tér 1 db buszöböl kialakítás és szervízút 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010.május  

a teljesítés várható ideje: 2010. november  

elızetesen becsült nettó értéke:   

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 

3.4.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Király úti járdafelújítás kocsibehajtók kialakítása 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. július  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.5.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Móra Ferenc Tagiskola és Tagóvoda főtéskorszerősítés és 
kivitelezése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 
 

3.6.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK Sportközpont süllyedésmegállítás 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. augusztus 

a teljesítés várható ideje: 2010. november   

elızetesen becsült nettó értéke:   

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.7.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Hunyadi Tagiskola nyílászárók cseréje 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. május 

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 

 

3.8.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Központi Óvoda Harica u. korszerősítés és bıvítés 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. szeptember  

a teljesítés várható ideje: 2011. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.9.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: TSZK-Bölcsödéhez vezetı út építése, vízelvezetése 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. július  

a teljesítés várható ideje: 2010. október  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 

3.10.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK korszerősítés – I. ütem  

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. március  

a teljesítés várható ideje: 2010. július  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.11.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: MSK korszerősítés – II. ütem  

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2010. április  

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  

 

 

3.12.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Városrehabilitáció kivitelezési munkái I.  ÉMOP-3.1.2/A 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.december 19. 

a teljesítés várható ideje: 2010. december 31. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. március 05. 
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3.13.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Városrehabilitáció kivitelezési munkái II. ÉMOP-3.1.2/A 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. december 19. 

a teljesítés várható ideje: 2010. december 31.  

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. március 05. 

 

 

3.14.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Városrehabilitáció kivitelezési munkái III. 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. december 19.  

a teljesítés várható ideje: 2010. december 31. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. március 05. 
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3.15.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
SKÁI Kossuth Iskola  rekonstrukciója                       
ÉMOP-4.3.1/2/2f-2F-2008.                     

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.december 21. 

a teljesítés várható ideje: 2010. augusztus 23. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. március 29. 

 

 

3.16.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: GYÓMI rekonstrukciója ÉMOP-4.1.1/A-2008 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.december 31. 

a teljesítés várható ideje: 2011.március 7.. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ:  
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3.17.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: TSZK kialakítása ÉMOP-4.2.1/C-2008 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009. december 31. 

a teljesítés várható ideje: 2010. december 30. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: 
Egyben kell kiírni a közbeszerzést a 20 fıs Bölcsödével, egy 
épület, összefüggı kivitelezés 

 

 

3.18.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: Bölcsıde kialakítása ÉMOP-4.2.1/B-2008 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.december 31.  

a teljesítés várható ideje: 2010. december 30. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: 
Egyben kell kiírni a közbeszerzést a TSZK-val, egy épület, 
összefüggı kivitelezés 
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3.19.  

a tervezett közbeszerzés tárgya: 
Belterületi utak: Petıfi -Árpád –Lévay u. rekonstrukciója 
-ÉMOP-3.1.2/B-2008 

típusa: építési beruházás 

a közbeszerzés várható idıpontjai: 

hirdetmény feladásának idıpontja: 2009.december 21. 

a teljesítés várható ideje: 2010. május 30. 

elızetesen becsült nettó értéke:  

eljárás típusa: 
közösségi eljárási rend szerinti  eljárás Kbt. Második rész IV. 

fejezet 
(nyílt eljárás)   

felelıs személyek: 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
KZ Horizontal Kft. Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 

egyéb információ: Szerzıdéskötés idıpontja: 2010. március 22. 

 

Sajószentpéter, 2010. március 25. 


