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1. melléklet 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
2017. 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           

Eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási 
programokhoz 

 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2017. október  

Közbiztonság növelését segítő 
meglévő közterületi kamerarendszer 

bővítése Kiskunhalason 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2017. első félév  

Csatornatisztító gép beszerzése az 
ipari park karbantartásához  

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második félév 2018. év  

Négy évszakban használható 
munkagép beszerzése az ipari park 

karbantartásához 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második félév 2018. év  

Múzeum informatikai eszközök Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második félév 2018. év első félév  

Földgáz energia beszerzés Unós 
eljárásrend 

Nyílt, Kbt. második része szerinti nyílt 2017. második félév 2 év  



1. melléklet 
 

Villamos energia (intézményi és 
közvilágítás) beszerzés 

uniós 
eljárásrend 

Nyílt, Kbt. második része szerinti nyílt 2017. második félév 2 év  

 II. Építési beruházás           

Thorma János Múzeum bővítése 
 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 115.§ szerint 

 

2017. első negyedév 2017. szeptember  

Kiskunhalas, Jókai utca felújítása 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. első félév 2017. második félév  

Belterületi utak felújítása 
(Halászcsárda és Platán utcák) 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. első félév 2017. második félév  

Hirling József Lovaspark 
infrastrukturális fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második 
negyedév 

2017. év vége  

Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

A kiskunhalasi városháza tornyának 
kilátó céljára történő hasznosítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

Felsőváros csapadékvíz hálózatának 
fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

Tengelyen szállított szennyvíz 
elszállítására vonatkozó beszerzési 

eljárás 

 Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 113.§ szerint 

 

2017. első negyedév 3 év  



1. melléklet 
 

Dong-éri út III. szakaszának 
tervezése 

 Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2017. második félév  

Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca út- 
és parkoló tervezése tervezési 
megbízási szerződés alapján 

 nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második félév 2017.  

Gyűjtőútépítésekhez kapcsolódó 
tervezési szolgáltatás 

 nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második félév 2018.  

VI. Szolgáltatási koncesszió       

       

 
 


