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Egyszerű közbeszerzési eljárás
Építési beruházás

I.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Körmend város közigazgatási területén gravitációs szennyvízcsatorna építése, 1434 
folyóméter hosszon, 114 darab lakossági bekötéssel, az alábbi utcákban: Nyírfa utca, Útörő 
utca, Tavasz utca, Dobó tér, Árpád utca, Mártírok utca, Bástya utca, Kölcsey Ferenc utca, 
Dienes Lajos utca, Bem József utca

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. március 31.

– teljesítés ideje: 2006. augusztus 15.

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: bruttó 57 millió Ft.
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4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X

Eljárástípus szerint:
– nyílt
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás X
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

II.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Vida József utca felújítása 

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. április
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– teljesítés ideje: 2006. augusztus 15.

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: bruttó 61,5 millió Ft.

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X

Eljárástípus szerint:
– nyílt
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás X
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

III.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Alsóberki klubház bővítése, Felsőberki Kultúrház felújítása, Intézmény felújítások, Műemlék 
és helyi védelem alatt álló épületek felújítása, Bartók 5. tetőszigetelés

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

4



(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. május közepe

– teljesítés ideje: 2006. november közepe

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: bruttó 48 millió Ft 

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X

Eljárástípus szerint:
– nyílt
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás X
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

IV.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
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Körmend nyugati iparterületet feltáró út közvilágítás létesítés – 2075 folyóméter út terület 
közvilágítással való ellátása 66 db közvilágítási lámpával – valamint 280 folyóméter 20kV-
os légvezeték szabványosítás (oszlop áthelyezéssel és 3 db lámpatest elhelyezéssel)

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. április vége

– teljesítés ideje: 2006. június 30.

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: nettó 25 millió Ft 

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X

Eljárástípus szerint:
– nyílt
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás X
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
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/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
V.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Körmenden az alább meghatározott társasházaknak energiatakarékossági szempontból történő 
felújítása:

- Körmend, IV. Béla Király u. 1. szám alatti 15 lakásból álló, földszint + 4 emeletes 
társasház  homlokzatának felújítása,  homlokzati  nyílászárók  cseréje,  pincefödém 
szigetelése, valamint a

- Körmend,  Rákóczi  Ferenc  u.  39.  szám  alatti  13  lakásból  álló,  földszint  +  4 
emeletes társasház homlokzatának felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, lapos 
tető és pincefödém szigetelése, meglévő fűtésrendszer korszerűsítése.

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. május közepe

– teljesítés ideje: 2006. szeptember 13.

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: bruttó 30  millió Ft 

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatár alatti X

Eljárástípus szerint:
– nyílt
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
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– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás X
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárás
Szolgáltatás megrendelése

I.

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Körmend város 
közigazgatási területén

Közbeszerzés tárgya: szolgáltatás
típusa*: 4

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. március 31.

– teljesítés ideje: 2006. augusztus 1. – 2010. július 31.

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: bruttó 44  millió Ft.

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő X
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– nemzeti értékhatár alatti 
  
Eljárástípus szerint:
– nyílt X
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárás
Építési beruházás

I.
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1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: Nagyfelületű utak javítása, kerékpárút 
kialakítása a Rákóczi u. – Fő tér között, buszmegálló telepítése, Batthyány u. tömbbelső 
kialakítása

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
 típusa* 2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. 
szolgáltatási koncesszió)

2. A közbeszerzés várható időpontjai

– hirdetmény feladásának ideje: 2006. május közepe/vége

– teljesítés ideje: 2006. szeptember/október

 
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 95 millió Ft. 

 
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)

 Értékhatár szerint:
– közösségi értékhatárt elérő
– nemzeti értékhatárt elérő X
– nemzeti értékhatár alatti 
  
Eljárástípus szerint:
– nyílt X
– meghívásos 
– tárgyalásos
  
Egyéb eljárástípus:
– tervpályázati eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– egyszerűsített eljárás
– egyszerű eljárás
  
6. A tervezett közbeszerzések kapcsolattartó személye:

dr. Dalos Judit köztisztviselő
Tel: 94/594-460, Fax: 94/410-623
 
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
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/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága
 

 

      Dr. Stepics Anita      Bán Miklós
A Bíráló Bizottság elnöke A Közbeszerzési Bizottság elnöke

  
  
 

11


