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 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés teljesítésének 
várható idıpontja vagy 
a szerzıdés idıtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

Eszközbeszerzés az 
Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdı fejlesztése 
során 
DAOP-2.1.1/A-2f-2009-
0003 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
2010.07.01. 

 

- 

Eszközbeszerzés a 
Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ 
fejlesztése kapcsán 
DAOP-4.1.1/B-2008-0008 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
2010.05.01 

 

- 

Borház, avagy szılészeti, 
borászati bemutató- és 
kóstolóhely építése során 
eszközbeszerzés 

39.20.00.00-4 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
2010/04/20 

 

 



Megújuló és alternatív 
energia felhasználás 
(Norvég Alap) -Megújuló 
tanyák és a hozzá 
kapcsolódó kiegészítı 
létesítmények berendezése 

39.20.00.00-4 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 
 

 

 

 II. Építési beruházás          

Mórahalom - Ásotthalom 
között az 55. sz. fıút mellett 
kerékpárút építése a 8+820 
– 28+568 sz. km szelvények 
között  
KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-
0003 

45.23.31.62-2 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 

2010/01/27 

 
 

2010/08/31 

- 

Mórahalom belterületi 
kerékpárút hálózat 
fejlesztése a Zákányszéki és 
Kissori út mentén 
DAOP-3.1.2/A-09-2009-
0028 

45.23.31.62-2 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 

2010/03/01 

 

- 

 
Mórahalmi Mátyás király 
körút, Batthyány utca és a 
0391 hrsz-ú út 
aszfaltburkolattal történı 
ellátása 
DAOP-3.1.1/B-09-2009-
0007 
 

45.23.32.28-3 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 
 

2010/03/01 

 

- 



Mórahalom közösségi 
közlekedésének fejlesztése 
keretében Buszöblök, 
buszparkoló és P+R parkoló 
építése  
DAOP-3.2.1/A-09-2009-
0013 

45.21.13.60-0 
45.22.33.20-5 

Nemzeti egyszerő 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

 
 
 

2010/03/01 

 

- 

Mórahalom közösségi 
közlekedésének fejlesztése 
keretében épületépítés, 
felújítás és bıvítés 
DAOP-3.2.1/A-09-2009-
0013 

45.00.00.00-7 
45.26.28.00-9 

Nemzeti egyszerő 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

 
 
 

2010/03/01 

 

- 

Csónakház, móló és 
túraútvonal kialakítása a 
Nagyszéksóstó körül 
DAOP-2.1.1/E-09-2009-
0019 

45.24.00.00-1 
45.24.13.00-1 

Nemzeti egyszerő 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

 
 

2010/05/01 

 

- 

Klebelsberg világa – gr. 
Klebelsberg Kúnó szellemi 
kulturális, gazdasági 
örökségét bemutató ház 
fejlesztése Mórahalmon  
DAOP-2.1.1/B-09-2009-
0007 

45.26.28.00-9 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 
 

2010/05/01 

 

- 

 
„Ifjúsági sportközpont” 
építése 
 

45.23.61.10-4 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
2010/07/01 

 

- 



„A Nagy Imre u., Mátyás 
király krt. egy szakaszának, 
a Füstölı sor, az 55. számú 
fıút és 0243. hrsz-ú út 
közötti 0405/38 hrsz-ú út, 
az 55. számú fıút melletti 
szervízút és az 1652, 1653 
hrsz-ú utcák szilárd 
burkolattal való ellátása 
Mórahalmon” 

45.23.32.28-3 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 
 
 
 

2010/02/15 

 

- 

Technikai kabinet 
akadálymentesítése 
DAOP 2009-4.3.1-09 

45.26.27.00-8 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 

2010/02/15 

 
 

2010/08/10 
- 

Bölcsıde bıvítése 
Mórahalomon 

45.26.28.00-9 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
2010/04/30 

 

 

„A Móra Ferenc utca, a 
Juhász Gyula utca, az Úttörı 
utca, a Béke utca, Domb utca 
és Mezı utca burkolatának 
felújítása Mórahalmon” 

45.23.32.28-3 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 

2010/04/15 

 

 

Megújuló és alternatív 
energia felhasználás 
(Norvég Alap) -Megújuló 
tanyák és a hozzá 
kapcsolódó kiegészítı 
létesítmények építése 

45.21.00.00-7 
45.26.26.40-9 

Nemzeti egyszerő 
eljárásrend 

Nyílt 
eljárás 

  

 



 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

      
 

  

A mórahalmi Fenntartható 
Fejlıdés Háza projekt 
vonatkozásában kiemelten a 
fenntartható életmóddal 
kapcsolatos kommunikációs 
feladatok ellátása, 
kommunikáció 
hatékonyságának 
vizsgálata, valamint az 
Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdı Fejlesztése 
kapcsán komplex 
kommunikációs feladatok 
ellátása. DAOP-2.1.1/A-2f-
2009-0003 
KEOP-6.2.0/B-2008-0007 

79.34.00.00-9 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 
 
 
 
 
 

2010. 01.31 

 
 
 
 
 
 

2011/03/31 
2011/07/31 

- 

Mőszaki ellenıri feladatok 
ellátása az Erzsébet 
Mórahalmi Gyógyfürdı 
fejlesztése és a Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó 
Központ fejlesztése során. 
DAOP-2.1.1/A-2f-2009-
0003 
DAOP-4.1.1/B-2008-0008 

71.35.61.00-9 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Nyílt 

eljárás 

 
 
 
 

2010.01.31 

 

- 

 
 


