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MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 

I. Építési beruházások 
 

A tervezett közbeszerzés 
Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
eljárási típus 

Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
idıpontja 

Szerzıdés-
kötés 

idıpontja 

Szerzıdés 
teljesítésé-

nek várható 
idıpontja 

Egyszerő, a nemzeti értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 

A Móra-túra útvonal 
rehabilitációja  
DAOP-2.1.1/E-2008-0009 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont) 

39.342.500 2009/01/27. 2009/02/27. 2010/03/01 

Petıfi, Honvéd, Juhász Gyula, 
Móra Ferenc, Rózsa, 
Köztársaság utcai 
csapadékvíz-elvezetı rendszer 
kiépítése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont) 

33.120.450 2009/03/20 2009/04/21 2010/03/31 

Burkolatfelújítások 2009. 
(Úttörı u., Mezı u.-Domb u.-
Béke u., Juhász Gyula u., 
Móra F. u.) 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §.) 

55.775.340    

Kulturális és gasztronómiai 
turisztikai célú rendezvények 
infrastrukturális hátterének 
fejlesztése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont) 

4.571.667 2009/02/12 2009/03/16 2009/06/16 

Ipari parki szolgáltatás 
fejlesztés Mórahalom (DAOP-
1.1.1/A.) – szolgáltató központ 
kialakítása 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont 

42.150.000 2009/03/20 2009/05/05 2009/10/31 
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Örökségvédelem - felújítás Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §.) 

16.000.000    

Megújuló és alternatív 
energiafelhasználás (Norvég 
Alap) 
Termálkút fúrása 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

176.950.000 2009/02/19. 2009/05/04 2009/12/31 

Bor- és pálinkaturizmushoz 
kapcsolódó kizárólag 
turisztikai célú 
infrastrukturális fejlesztések 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

78.692.238 2009/02/23 2009/05/04 2010/07/31 

A Nagy Imre utca, a Mátyás 
király körút egy szakaszának, 
a Füstölı sor, az 55. sz. fıút és 
0243 hrsz-ú út közötti 0405/38 
hrsz-ú út, az 55. számú fıút 
melletti Szervizút és a 1652 és 
1653 helyrajzi számú utcák 
szilárd burkolattal való 
ellátása Mórahalmon (DAOP) 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §.) 

142.951.663    

Kistérségi járóbeteg szakellátó 
központ építése 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

283.870.601    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– szennyvíz elıkezelı építése 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

123.400.000 2009/03/19 2009/05/29 2009/09/30 - 
kivitelezés 

2010/05/30 - 
beüzemelés 

A mórahalmi Fenntartható 
Fejlıdés Háza 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

150.500.000 2009/06/18   

Mórahalom - Ásotthalom 
között az 55. sz. fıút mellett 
kerékpárút építése a 8+820 – 
28+568 sz. km szelvények 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

179.397.360    
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között 

Fürdı büfésor Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

    

Ipari parki útépítések (Guczi 
sor, Papírgyári út, Akácos út) 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

154.850.000 2009/03/19 2009/06/05 2010/04/30 
 

 
 

Közösségi értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 
„Dél-Alföld Spa”, 
egészségturisztikai 
létesítmények komplex 
fejlesztése – Fedett 
gyermekfürdı és szaunavilág 

Közösségi értékhatárt elérı 
nyílt eljárás (Új kbt. 21. §) 

806.400.000    

 
 

Közbeszerzési értékhatárt el nem érı, közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, 
de az egybeszámítás miatt figyelembe veendı beszerzések: 

 
Beszerzés megnevezése Beszerzés becsült 

nettó értéke 
    

A mórahalmi óvoda 
tetıterének bıvítése, új 
foglalkoztató létrehozása 
 

12.729.600     
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II. Árubeszerzés 
 

A tervezett közbeszerzés 
Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
eljárási típus 

Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
idıpontja 

Szerzıdés-
kötés 

idıpontja 

Szerzıdés 
teljesítésé-

nek várható 
idıpontja 

 
 

Egyszerő, a nemzeti értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 
 

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– gépbeszerzés (épület- és 
gépkarbantartási gépek) 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont) 

9.843.050 2009/02/25 2009/03/27 2009/09/30 

Tanyagondnoki gépjármő 
cseréje 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § 
(1) bekezdés b) pont) 

8.392.000 2009/02/05 2009/02/13 2009/05/31 

Bor- és pálinkaturizmushoz 
kapcsolódó kizárólag 
turisztikai célú 
infrastrukturális fejlesztések 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

8.502.172    

„Dél-Alföld Spa”, 
egészségturisztikai 
létesítmények komplex 
fejlesztése – Fedett 
gyermekfürdı és szaunavilág 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

9.000.000    

Kulturális és gasztronómiai 
turisztikai célú rendezvények 
infrastrukturális hátterének 
fejlesztése 

Nemzeti értékhatárt elérı 
egyszerő közbeszerzési eljárás 
(Új kbt. 240. §) 

15.428.333 2009/05/15 2009/06/18 2009/07/10 
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Közösségi értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 

      

 
 

Közbeszerzési értékhatárt el nem érı, közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, 
de egybeszámítás miatt figyelembe veendı beszerzések: 

 
Beszerzés megnevezése Beszerzés becsült 

nettó értéke 
    

A mórahalmi óvoda 
tetıterének bıvítése, új 
foglalkoztató létrehozása 
(bútor, sporteszköz) 
 

     

Kompetencia alapú oktatás 
bevezetése Mórahalmon 
található iskolákban és 
óvodában  

2.508.000     
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III. Szolgáltatás beszerzések 
 

A tervezett közbeszerzés 
Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
tárgya fajtája 

Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
idıpontja 

Szerzıdés-
kötés 

idıpontja 

Szerzıdés 
teljesítésé-

nek várható 
idıpontja 

 
 

Egyszerő, a nemzeti értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 
 

Bor- és pálinkaturizmushoz 
kapcsolódó kizárólag 
turisztikai célú 
infrastrukturális fejlesztések 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

9.583.333    

Kulturális és gasztronómiai 
turisztikai célú rendezvények 
infrastrukturális hátterének 
fejlesztése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

2.000.000    

A Nagy Imre utca, a Mátyás 
király körút egy szakaszának, 
a Füstölı sor, az 55. sz. fıút és 
0243 hrsz-ú út közötti 0405/38 
hrsz-ú út, az 55. számú fıút 
melletti Szervizút és a 1652 és 
1653 helyrajzi számú utcák 
szilárd burkolattal való 
ellátása Mórahalmon (DAOP) 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

5.068.633    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– mőszaki ellenırzések: 
útépítés 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

9.610.000    
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Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– mőszaki ellenırzések:  
csatorna és vízvezeték építés 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

5.460.000  2008/12/29 vízjogi 
üzemelési 
eng. által tört. 
átvétel ip.-ja 

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– mőszaki ellenırzések: 
szennyvíz elıkezelı építése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– mőszaki ellenırzések: 
szolgáltató-központ építése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– kiviteli tervek elkészítése: 
szennyvíz elıtisztító, 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– kiviteli tervek elkészítése: 
szolgáltató központ építése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– könyvvizsgáló  

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

1.000.000    

Ipari parki 
szolgáltatásfejlesztés 
Mórahalmon (DAOP-1.1.1/A) 
– PR tevékenység  

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

2.000.000    
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A mórahalmi Fenntartható 
Fejlıdés Háza 
(kommunikáció, kiviteli terv 
készítése, védjegy kialakítása) 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

20.888.000    

Kistérségi járóbeteg szakellátó 
központ (mérnöki díj, tervek, 
tanulmányok, közbeszerzés, 
nyilvánosság biztosítása, 
könyvvizsgáló) 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

22.000.000    

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – környezetvédelmi 
dokumentáció 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – tájékoztatás 
nyilvánossága 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése - projektmenedzsment 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – jogi szolgáltatás 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – pénzügyi szolgáltatás 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – nyílt közbeszerzési 
eljárás beszerzése 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/01/09 2009/02/16  

Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése – dokumentáció 
kidolgozása 

Egyszerő eljárás (Kbt. 299. § (1) 
bekezdés b) pont) 

 2009/03/06 2009/03/20  
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Mórahalom és Zákányszék 
szennyvíz-csatorna és tisztító 
építése (Próbafeltárás, 
régészeti hatástanulmány 
készítés. Értékbecslés. 
Lıszermentesítés feltáró-
elıkészítı munkái. Részletes 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése. Költség-haszon 
elemzés elkészítése. Az 
engedélyezési tervek 
elkészítése az elkészült 
Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány Közre-mőködı 
Szervezet által jóváhagyott 
változat mőszaki tartalmának 
megfelelıen.) 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

50.640.000 2009/03/17 2009/05/29 2010/06/15 

„Dél-Alföld Spa”, 
egészségturisztikai 
létesítmények komplex 
fejlesztése – Fedett 
gyermekfürdı és szaunavilág 
(szakértıi szolgáltatás, 
mérnöki díj, tervkészítés, 
rendezvényszervezés, képzés, 
nyilvánosság biztosítása, 
közbeszerzés lebonyolítása, 
könyvvizsgálat) 

Nemzeti értékhatárt meghaladó 
nyílt eljárás (Kbt. 252. §) 

49.100.000    

Ügyfélszolgálati rendszer 
kialakítása Mórahalom Város 
Képviselıtestületének 
Polgármesteri Hivatalában 
(szaktanácsadói tevékenység, 
jogi-közigazgatási szakértıi 

Egyszerősített eljárás (Kbt. 268. 
§) 

18.000.000 2009/03/26 2009/05/15 2010/11/15 
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tevékenység, képzés) 

Kompetencia alapú oktatás 
bevezetése Mórahalmon 
található iskolákban és 
óvodában –oktatási és 
szaktanácsadói feladatok 
ellátása 

Nemzeti értékhatárt elérı 
eljárás, egyszerő eljárás (Új kbt. 
240.§) 

11.520.000    

      

Közösségi értékhatárt elérı, illetve meghaladó beszerzések 

      

 


