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1.melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

2018. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

 Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

„A kiskunhalasi Halasthermál 
Gyógyhely komplex turisztikai 
fejlesztése” című projekt keretében 
eszközök beszerzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti közbeszerzési 
eljárás a Kbt. 81.§ szerint 

2018. 2. félév 2019.  

„Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason” 
című projekt keretében munkagépek 

beszerzése 

Nyílt eljárás Uniós értékhatár feletti 
eljárás a Kbt. 112-113. § 

szerint  

2018. 1. félév 2018.  

„Új iparterület kialakítása 
Kiskunhalason” című projekt 

keretében munkagépek beszerzése 

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  

„A kiskunhalasi városház a tornyának 
kilátó céljára történő hasznosítása” 
című projekt keretében eszközök 

beszerzése  

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  

„A Csipkeház látogatóbarát 
fejlesztése” című projekt keretében 

eszközök beszerzése 

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  



 

 

 II. Építési beruházás           

„A kiskunhalasi Halasthermál 
Gyógyhely komplex turisztikai 

fejlesztése” című projekt keretében 
kivitelezési munkálatok elvégzése 

Nyílt eljárás Uniós értékhatár feletti 
eljárás a Kbt. 112-113. § 

szerint 

2018. 2, félév 2019.  

„Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason” 
című projekt keretében kivitelezési 

munkálatok elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt.  
115. § szerint 

2018. 2. félév 2019.  

„Új iparterület kialakítása 
Kiskunhalason” című projekt 

keretében kivitelezési munkálatok 
elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 2. félév 2019.  

„A kiskunhalasi városház a tornyának 
kilátó céljára történő hasznosítása” 
című projekt keretében kivitelezési 

munkálatok elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 1. félév 2019.  

„Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda 
építése” 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
110-117. § szerint 

2018. 1. félév 2019.  

„Felsőváros belvízkárok megelőzése a 
csapadékvíz záportározóban történő 

elhelyezésével” című projekt keretében 
kivitelezési munkálatok elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 1. félév 2019.  

„Komplex közlekedésfejlesztési 
intézkedések Kiskunhalason” című 

projekt keretében kivitelezési 
munkálatok elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 2. félév 2019.  



 

 

„Önkormányzati intézmények 
energetikai felújítása” című projekt 
keretében kivitelezési munkálatok 

elvégzése 

Nyílt eljárás Uniós értékhatár feletti 
eljárás a Kbt. 112-113. § 

szerint 

2018. 2. félév 2019.  

„Kiskunhalasi Idősek Otthona 
energetikai felújítása” projekt 

keretében kivitelezési munkálatok 
elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 2. félév 2019.  

„Szegregált városrészek felújítása 
Kiskunhalason” című projekt 

keretében kivitelezési munkálatok 
elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112. § szerint 

2018. 2. félév 2019.  

Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca út- 
és parkoló kivitelezési munkák 

elvégzése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  

Szabadkai út. Szent Imre utca és Árpád 
utca felújítása 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  

Tinódi utca felújítása Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  

Ady E. utcai parkolók és 
csatornarendszer kivitelezése 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  

Panyova és Sóstó Csárda közötti 
kerékpárút felújítása 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  



 

 

Birkózó Csarnok építése a Bundzsák 
Dezső Sportközpontban 

Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
115. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

Tengelyen szállított szennyvíz 
elszállítására vonatkozó beszerzési 

eljárás 

 Nemzeti eljárásrend Hirdetmény közzététele 
nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás a 
Kbt. 113.§ szerint 

 

2018. 1 félév 3 év  

„A kiskunhalasi Halasthermál 
Gyógyhely komplex turisztikai 

fejlesztése” című projekt keretében 
marketing feladatok ellátása 

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 1. félév 2019.  

„Együtt egymásért Kiskunhalason” 
című projekt keretében a célcsoport 

képzéséhez képzésszervezési 
szolgáltatások megvalósítása  

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
113. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  

Lakossági útépítésekhez kapcsolódó 
tervezési szolgáltatás 

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
112-113. § szerint 

2018. 2. félév 2018.  

„Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben kiemelt térségek” című 

projekt keretében képzések 
megvalósítása 

 Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend a Kbt. 
113. § szerint 

2018. 1. félév 2018.  

VI. Szolgáltatási koncesszió       

       

 
 

 


