
   

 

  

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

2021. évi közbeszerzési terve  

      

ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Becsült érték 

(Ft) 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés (az 

eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja) 

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Gyorsított 

(igen/nem) 

Szerződés 

típusa 

 

Ajánlatok 

beadási 

határideje 

 

Ajánlatok 

értékelésének 

dátuma 

 

Eredményhir

detés 

dátuma 

1. Bivalyos Fejlesztési 

Program: 

látogatóközpont kivitelezése 

parkolóval és gyalogúttal 

795.589.931,-Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. I. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2021. II. n.év 2021. II. n.év 2021. II. n.év 

2. Bivalyos Fejlesztési 

Program: 

kulcsosház szállásfelújítás, 

szín átalakítás, állatbeálló 

átalakítás, vizipók játszótér 

és természetismereti tankert 

kialakítás, 6 db kilátó 

megépítése 

278.238.000,-Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. I. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2021. II. n.év 2021. II. n.év 2021. II. n.év 

1.Dekarbinizált Mórahalom: 

naperőmű 
60.000.000,-Ft 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. II. n.év Nem Nem 
Vállalkozási 

szerződés 
2021. II. n.év 2021. II. n.év 2021. II. n.év 



ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Becsült érték 

(Ft) 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés (az 

eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja) 

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Gyorsított 

(igen/nem) 

Szerződés 

típusa 

 

Ajánlatok 

beadási 

határideje 

 

Ajánlatok 

értékelésének 

dátuma 

 

Eredményhir

detés 

dátuma 

 

2.Dekarbinizált Mórahalom:  

termelő kút, visszasajtoló 

kút, kút gépészet, gázmotor, 

csővezeték hálózat, 

hőközpontok, hőcserélők 

építése 

1.006.500.000,-Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. III. n.év Nem Nem 
Vállalkozási 

szerződés 
2021. III. n.év 2021. III. n.év 2021. III. n.év 

Csapadékcsatornás projekt 

1. 

nem vízjogi engedélyköteles 

projektrészek építési 

közbeszerzése 

142.736.467,- Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. I. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2021. II. n.év 2021. II. n.év 2021. II. n.év 

Csapadékcsatornás projekt 

2. 

vízjogi engedélyköteles 

projektrészek építési 

közbeszerzése 

225.182.509,- Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. IV. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2022. I. n.év 2022. I. n.év 2022. I. n.év 

 

 

Vásártér felújítása 

 

100.000.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. IV. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2022. I. n.év 2022. I. n.év 2022. I. n.év 

 



ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Becsült érték 

(Ft) 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés (az 

eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja) 

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Gyorsított 

(igen/nem) 

Szerződés 

típusa 

 

Ajánlatok 

beadási 

határideje 

 

Ajánlatok 

értékelésének 

dátuma 

 

Eredményhir

detés 

dátuma 

 

 

Új gondozási központ 

megépítése 

 

650.000.000 Ft 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) b 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. IV. n.év Nem Nem 

Feltételes 

vállalkozási 

szerződés 

2022. I. n.év 2022. I. n.év 2022. I. n.év 

ÁRUBESZERZÉS 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Becsült érték 
(Ft) 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés (az 
eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja) 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

Gyorsított 
(igen/nem) 

Szerződés 
típusa 

 

Ajánlatok 
beadási 

határideje 
 

Ajánlatok 
értékelésének 

dátuma 
 

Eredményhir
detés 

dátuma 

3. Bivalyos Fejlesztési 

Program: 

bútorok, informatikai 

eszközök, gépek, 

gólyakórházi eszközök, 

komplex kertészeti 

eszközök, tanösvény 

eszközök, kiállítás 

installációs eszközök 

beszerzése 

130.000.000,-Ft 
Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

 

2021. I. n.év Nem Nem 

Feltételes 

adásvételi 

szerződés 

2021. II. n.év 2021. II. n.év 2021. II. n.év 

Mórahalmi Komplex 

Fejlesztő Központ 

eszközbeszerzése 

387.000.000,- Ft 
Uniós 

eljárásrend 

Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 

2021. IV. n. év Nem Nem 

Adásvételi 

szerződés 

 

2022. I. n.év 2022. I. n.év 2022. I. n.év 

 



 

SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉS 

           

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Becsült érték 
(Ft) 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés (az 
eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja) 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

Gyorsított 
(igen/nem) 

Szerződés 
típusa 

 

Ajánlatok 
beadási 

határideje 
 

Ajánlatok 
értékelésének 

dátuma 
 

Eredményhir
detés 

dátuma 

  
  

 
      

 
 
 
Nógrádi Zoltán 

Mórahalom, 2021.01.10. 
      polgármester 


