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  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         

Startmunka program 
keretén belül 

különféle eszközök 
beszerzése 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. március 2013. április nem 

Eszközbeszerzés 
(TÁMOP-3.1.11) 

nemzeti Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 

2013. május 

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. 



A Bernáth Lajos 
Kollégium 

épületében 1 db 
34,56 kW 

teljesítményű 
napelemes rendszer 
telepítése. (KEOP-

4.10.0) 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. január 2013. április nem 

A Bibó István 
Gimnázium 
épületében 1 db 
49,9 kW 
teljesítményű 
napelemes rendszer 
telepítése.(KEOP-
4.10.0) 

 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 

122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja alapján 
 

2013. január 2013. április 

 

nem 

A Fazekas Gábor 
Utcai Általános 
Iskola épületében 1 
db 30,7 kW 
teljesítményű 
napelemes rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 
 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 
2013. január 2013. április 

 

nem 

A Felsővárosi 
Általános Iskola 
épületében 1 db 
34,56 kW 
teljesítményű 
napelemes rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 
2013. január 2013. április 

 

nem 

A Kertvárosi 
Általános Iskola 
épületében 1 db 
37,4 kW 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 

2013. január 2013. április 

 

nem 



teljesítményű 
napelemes rendszer 
telepítése. (KEOP-
4.10.0) 
 

§ (7) bekezdés a) 
pontja alapján 

Ady E. u. 3. 
felújítása 

 nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 2013. június 

 

nem 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

Megbízás tűzoltó 
készülékek, tűzoltó 

vízforrások és tűzoltó 
felszerelések 
ellenőrzésére, 

karbantartására, 
javítására, tűzvédelmi 

és munkavédelmi, 
villamos 

biztonságtechnikai 
szaktevékenység 

ellátására, valamint 
hulladékokkal 

kapcsolatos éves 
adatszolgáltatásra 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja 
alapján 

2013. március 2013. április nem 

Rendezvényszervezé
s iránti szolgáltatás 

megrendelése 
(TÁMOP.3.1.11) 

nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 
eljárás a Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés a) 

pontja alapján 

2013. április 2013. május nem 



Szervezetfejlesztési4 
feladatokat ellátó 

vállalkozó 
kiválasztása (ÁROP-

1.A.5-2013) 

nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 

eljárás a Kbt. 
122/A.§ alapján 

2013. október 2013. november  

      

      

      

      

      

      

      

       

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

 

       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

 

       

       

 
                                                 
4 Kiskunhalas Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.5-2013 pályázaton 2013. október 21. napján pályázatot nyert. 


