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Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2012. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége1

Irányadó 
eljárásrend

  Tervezett 
eljárási típus

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2?

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja

 szerződés megkötésének várható időpontja 

 I. Árubeszerzés    

Startmunkaprogram 
keretén belül 

különféle eszközök 
beszerzése

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

2012. 03. hónap 2012. 04. hónap nem

 II. Építési 
beruházás    

1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.



DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 
pályázathoz 

kapcsolódó „Csipke 
– városközpont 

megújítása – 
Kiskunhalas 

belvárosi 
akcióterületének 

fejlesztése

Nemzeti 
eljárásrend Nyílt eljárás 2012. 11. hónap 2013. 01. hónap nem

 III. Szolgáltatás-
megrendelés     

Kiskunhalas Jókai 
utcai települési 

szilárd 
hulladéklerakó, 
mint szennyező 

forrás és a lerakó 
által okozott 
szennyezés 

megszüntetése 
KEOP-2.4.0/B 
azonosítószámú 

pályázathoz 
kapcsolódó mérnöki 
(műszaki ellenőri) 

tevékenység 
ellátása

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

2012. 07. hónap 2012. 10. hónap nem

Kiskunhalas Jókai Nemzeti Kbt. 122. § 2012. 04. hónap 2012. 06. hónap nem



utcai települési 
szilárd 

hulladéklerakó, 
mint szennyező 

forrás és a lerakó 
által okozott 
szennyezés 

megszüntetése 
KEOP-2.4.0/B 
azonosítószámú 

pályázathoz 
kapcsolódó 

projektmenedzseri 
feladatok ellátása

eljárásrend

(7) bekezdés 
a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

Kiskunhalas Jókai 
utcai települési 

szilárd 
hulladéklerakó, 
mint szennyező 

forrás és a lerakó 
által okozott 
szennyezés 

megszüntetése 
KEOP-2.4.0/B 
azonosítószámú 

pályázathoz 
kapcsolódó 

hulladékkezelés

Közösségi 
eljárásrend Nyílt eljárás 2012. 08. hónap 2012. 12. hónap nem

DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 
pályázathoz 

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

2012. 09. hónap 2012. 11. hónap nem



kapcsolódó 
projektmenedzseri 

feladatok 
(projektmenedzser, 
műszaki, pénzügyi 

menedzserek) 
ellátása

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 
pályázathoz 

kapcsolódó jogi 
tevékenység 

ellátása

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

2012. 09. hónap 2012. 11. hónap nem

DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 
pályázathoz 

kapcsolódó tervező 
feladatok elvégzése

Nemzeti 
eljárásrend Nyílt eljárás 2012. 07. hónap 2012. 09. hónap nem

DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 
pályázathoz 

kapcsolódó műszaki 
ellenőri 

tevékenység 
ellátása

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

2012. 10. hónap 2012. 12. hónap nem

DAOP-5.1.2/A-09-
1f-2010-0007 

azonosítószámú 

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 

2012. 10. hónap 2012. 12. hónap nem



pályázathoz 
kapcsolódó „Soft 

elemek”

szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás
DAOP-5.1.2/A-09-

1f-2010-0007 
azonosítószámú 

pályázathoz 
kapcsolódó 

Városmarketing 
stratégia 

kidolgozása

Nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás

2012. 10. hónap 2012. 12. hónap nem

IV. Építési 
koncesszió

V. Szolgáltatási 
koncesszió


	H a t á r o z a t 

