
Körmend város Önkormányzatának 2007. évre vonatkozó közbeszerzési terve

Ssz. Közbeszerzési eljárás 
tárgya 

Közbeszer
zés típusa 

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Beruházás rendeltetési 
helye 

Közbeszerzési 
eljárás fajtája 

Közbeszer
zési eljárás 
megindítás

ának 
várható 

ideje 

Egyéb 
észrevételek 

1. Szennyvízelvezetés kiépítése Építési 
beruházás

kb. bruttó 
40 millió Ft

Körmend, Mónus Illés u., 
Lenkei u., Berzsenyi u., 

Széchenyi u.

Egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás a Kbt. 
299. § (1) b.) 
pontja szerint

2007. I. 
negyedév

Amennyiben 
sikerül területet 
vásárolni, úgy a 

József A. utcában is 
megvalósulhat a 

szennyvízkiépítés.

2. 

Fogorvosi rendelő 
akadálymentesítés, Felsőberki 

kultúrház külső felújítása, 
Panel program II. ütem, 
Hunyadi út 61. lapostető 

felújítása 

Építési 
beruházás

kb. bruttó 
42 millió Ft

Fogorvosi rendelő: Körmend, 
Rákóczi út, 

Felsőberki kultúrház 
felújítása: Körmend, 

Felsőberki, 
Panel program: Körmend, 

Rákóczi út 31-33., Bartók B. 
ltp. 17.

Egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás a Kbt. 
299. § (1) b.) 
pontja szerint

2007. II. 
negyedév

A panel program II. 
üteme csak akkor 
valósul meg, ha az 

Önkormányzat 
pályázatát a 

központi kiíró 
támogatja. 

3. 

Aszfaltos utak nagyfelületű 
javítása, ipari park területén 

kerékpárút építés és 
csapadékvíz-elvezetés  

Építési 
beruházás

Aszfaltos utak 
felújítása: 

bruttó 34 millió 
Ft; kerékpárút 

építés és 
csapadékvíz-

elvezetés bruttó 
85 millió Ft 

Útfelújítás: Petőfi u., Ifjúság 
u., Nefelejcs u., Bem J. u., 

kerékpárút építés és 
csapadékvíz elvezetés: ipari 

park 

Nemzeti 
értékhatárt 
meghaladó 

közbeszerzési 
eljárás 

2007. 
II-III. 

negyedév

Az útfelújításhoz 
pályázati 

támogatást igényel 
az Önkormányzat, 

ennek 
függvényében 
valósul meg a 

beruházás. 



További tervezett közbeszerzési eljárások: 

- Kastélypark felújítása,
- Alsóberki klubház bővítése, 
- Kistérségi szennyvízelvezetés, 
- Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújítása, 
- Térinformatikai rendszer beszerzése, 
- Intézményfelújítás,
- Ady Endre utca sportpálya, öltöző épületek felújítása, 
- Fiatal Házasok Otthona (Vida J. utca) felújítása, 
- Hunyadi utcai lakótelkek II. ütemének kialakítása,
- Teleki utcai ivóvíz-ellátás kiépítése.

Ezeket a fejlesztéseket akkor valósítja meg az Önkormányzat, ha sikerül hozzá pályázati támogatást nyerni, vagy ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy 
pályázati támogatás nélkül, önerőből is megvalósítja a beruházásokat.   


