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KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 2. 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

Ssz. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 
Eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

1.  

Vállalkozási szerződés 
keretében belvárosi 
városközpont 
revitalizáció 

1. Belvárosi városközponti tér 
kialakítása 

2. Városház tér út- és parkoló 
felújítás 

3. Széchenyi utca közvilágítás 
kiváltása 

4. Kossuth Lajos utca parkoló 
felújítás 

5. Templom körüli tér 
rendezése 

6. Közvilágítás kiváltása a 
belvárosi városközponti téren 

Nemzeti eljárásrend 

112.§ (1) bekezdés 
b) pontja szerinti 
nyílt (hirdetmény 
közzétételével 
induló) 

2020.04.01. 2020.12.31.. 

2.  

Vállalkozási szerződés 
keretében ipari 
területfejlesztéseKisbé
ren a TOP-1.1.1.-15-
KO1-2016-00003 
azonosítószámú 
projekt keretében. 

Kisbér város déli részén ipari 
terület fejlesztése. Az ipari 
terület a 8135. sz. ök. út mellett 
található. A beruházás érinti a 
0129/15 – 0129/36 hrsz.-ú 
ingatlanokat, továbbá a 0126; 
0129/6; 0129/7; 0129/9, 0131; 
0135/1 és 605 hrsz.-ú 

Nemzeti eljárásrend 

112.§ (1) bekezdés 
b) pontja szerinti 
nyílt (hirdetmény 
közzétételével 
induló) 

2020.09.01. 2022.03.01. 



területeket. 
(Teljesség igénye nélkül: terep-
előkészítés és stabilizálás, aszfalt 
útburkolat építése, aszfalt 
kapubehajtó építése, 
szegélyépítés, betonkő burkolatú 
járda építése, vízvezetékcső 
építése, szennyvízcsatorna 
építése, közműépítés, tervezés) 

3.  

Vállalkozási szerződés 
keretében kerékpárút 
létesítése és felújítása 
Kisbéren a TOP-
3.1.1.-16-KO1-2017-
00001 azonosítószámú 
projekt keretében. 

A kerékpáros létesítmény a 81. 
sz. főút Kossuth Lajos utca 
meglévőkerékpárútja és a 13. sz. 
főút melletti Batthyánypusztai 
ipari park között létesül, hossza 
2434 m. Ebből a lakott területen 
tervezett kerékpárforgalmi 
létesítmény hossza 1434 m, a 
külterületi szakasz hosszapedig 
1000 m. 

Nemzeti eljárásrend 115.§ (1) bekezdés 
szerinti nyílt 2020.03.01. 2021.06.30. 

ÁRUBESZERZÉS 

Ssz. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzésre 
irányadó eljárási rend Eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

       

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 

Ssz. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzésre 
irányadó eljárási rend Eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

       



 

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ 

Ssz. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzésre 
irányadó eljárási rend Eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

       

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ 

Ssz. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzésre 
irányadó eljárási rend Eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

       
 
A jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, ajánlatkérő honlapján bárki számára elérhető. 
Közzétételére vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a tartalmazza. 

Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem 
vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

Kelt.: Kisbér, 2020.március 13. napján. 

 Sinkovicz Zoltán 
 polgármester 


