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MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 
 

2012. évi közbeszerzési terve 
 
 

 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett idıpontja 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés          

Eszközbeszerzés a Fészek 
Integrált Közösségi Tér 
mőködéséhez 
kapcsolódóan 

3913000 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév - 

Eszközbeszerzés a 
mórahalmi 
Bivalyrezervátum fejlesztése 
során 
 
HURO/0802/014-AF 
Fenntartható szikes és vizes 
élıhely-rehab. 
 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév  
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 II. Építési beruházás         

Zarándokútvonalak 
Csongrád és Temes 
megyében tárgyú projekt 
során Szabadtéri 
ökumenikus kápolna építése 
HURO/1101/2.1.3 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. IV. negyedév - 

„A” típusú turista ház és 
BMX pálya kialakítása 
Mórahalom városában 
MVH2095629399 
Jogcímkód: 6.355.01.01 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. IV. negyedév - 

 
Ifjúsági sportközpont építése 
 

45236110-4 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

 
2012. IV. negyedév 

- 

Geotermal Communities  
(GeoCom) pályázat (2010-
2014): A GEOTHERMAL 
COMMUNITIES C. 
CONCERTO PROJEKT 
MÓRAHALMON 
CHP kisérıgáz-hasznosító 
kiserımővek telepítése a 
Szent Erzsébet Gyógyfürdı 
B-40 és a Hunyadi liget B-
45 jelő termálkútjaihoz 

45212110-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárás 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév  
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Fotoelektromos napcellás 
energiaellátású LED-es 
közvilágítás telepítése 
Mórahalom belvárosában 

45212110-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárás 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév  

Termálvíz maradı hıjének 
hasznosítása hıszivattyús 
hıközpont telepítésével az 
Új Város Központban 

45212110-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárás 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. II. negyedév  

 
Mórahalom, Móra Ferenc 
Ált. Isk. és Óvoda épületek 
napkollektoros HMV 
ellátásának kiépítése 
 

45212110-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárás 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév  

 
Közterületek fejlesztése 
Mórahalmon 
DAOP-5.1.2/A-09-1f-
2010-0001 
 

45211360-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás 
2012. II. negyedév  

Szociális 
Városrehabilitációs 
fejlesztések Mórahalmon 
elnevezéső projekt során 
Fészek Integrált Közösségi 
Tér létrehozása, Szociális 
épület kialakítása 

 

Kbt. Harmadik része 
szerinti, közvetlen 

ajánlattételi felhívás 
megküldésével induló 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás 

2012. I. negyedév  
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Szociális 
Városrehabilitációs 
fejlesztések Mórahalmon 
elnevezéső projekt során 
Rendezvénytér kialakítása 

45211360-0 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 
Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás 
2012. I. negyedév  

 
Belterületi vízrendezés 
Bástyasori fıgyőjtı I. ütem  
 
DAOP – 5.2.1/A-11. 
 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. III. negyedév  

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

        

Szociális 
Városrehabilitációs 
fejlesztések Mórahalmon 
elnevezéső projekt során 
projektmenedzsment 
szolgáltatás 

 
Nemzeti egyszerő 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik része szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló hirdetmény 
nélküli eljárás 

2012. I. negyedév - 

 
 
 


