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  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         

Határozatlan idejű Bérleti és vállalkozási szerződés 

Dunaföldvár város közigazgatási területén található 

korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő saját 

költségén megvalósuló korszerűsítésére, a korszerűsített 

eszközök bérbe adására és a település területén található 

közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, a bérleti 

jogviszony kezdetétől számított 180 hónapos felmondási 

tilalommal.* 

nemzeti 

Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás 2016. II. negyedév 2031. IV. negyedév nem 

 II. Építési beruházás         

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A ingatlan iskolai célú 

hasznosítása 
nemzeti 

Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági 

szereplőnek felhívás megküldése) 

2016. I. negyedév  2016. III. negyedév nem 

Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető 

építése és tálalókonyha átalakítása 
nemzeti 

Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági 

szereplőnek felhívás megküldése) 

2016. II. negyedév 2016. III. negyedév nem 

Dunaföldvár, Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola 

komplex energetikai felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági 

szereplőnek felhívás megküldése)  

2016. III. negyedév 2017. III. negyedév nem 

Dunaföldvári tájház megmentése nemzeti  

Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági 

szereplőnek felhívás megküldése) 

2016. III. negyedév 2017. III. negyedév nem 

Béke tér átépítése, felújítása nemzeti Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 2016. IV. negyedév 2018. IV. negyedév nem 

Piac tér átépítése, felújítása nemzeti Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 2016. IV. negyedév 2018. IV. negyedév nem 

Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása nemzeti Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév nem 

Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése nemzeti Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés         

-      

IV. Építési koncesszió      
-      

V. Szolgáltatási koncesszió      
-      

 
* Új közbeszerzési eljárás  
 
Dunaföldvár, 2016. április 19.                                                                                                 Horváth Zsolt  
                                                                                                                                                   polgármester sk. 


