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KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 2. 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

Sorszám 
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 

Őszi Napfény Idősek 

Otthona A-B-C 

épületének 

energetikai 

korszerűsítése 

Kisbéren a VP6-

7.2.1-7.4.1.1-16. 

azonosítószámú 

projekt keretében 

Kisbér, Deák Ferenc utca 

69. (1122 hrsz.) szám 

alatti ingatlanon lévő Őszi 

Napfény Idősek Otthona 

A-B-C épületének 

energetikai korszerűsítése 

a „Településkép, közösségi 

tér fejlesztése” című, VP6-

7.2.1-7.4.1.1-16. 

azonosítószámú projekt 

keretében, a műszaki 

leírás és annak 

mellékleteiben, valamint 

az alábbiakban 

részletezettek szerint: 

Az építési tevékenység 

jellemző alaprajzi 

méretei: 

A. épület mérete: 34,73 m 

x 12,72 m 

B. épület mérete: 54,99 m 

x 13,59 m 

C. épület mérete: 31,64 m 

x 14,64 m 

Nemzeti eljárásrend 115.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás 

2019.02.21. 2019.06.15. 



Az építési eljárások: 

1. Homlokzati nyílászárók 

cseréje 

2. Homlokzati hőszigetelő 

vakolatrendszer készítése 

(érintett terület: 1848 m2) 

3. Zárófödémének a 

hőszigetelése (érintett 

terület: 1257 m2) 

Részletesen 

EKR000175942019 

azonosítószám alatt. 

2.  Vállalkozási 

szerződés keretében 

ipari terület 

fejlesztése Kisbéren 

a TOP-1.1.1.-15-

KO1-2016-00003 

azonosítószámú 

projekt keretében. 

Kisbér Város déli 

részén ipari területek 

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 területeket. 

(Teljesség igénye 

nélkül: terep előkészítés 

és stabilizálás, aszfalt 

útburkolat építése 

aszfalt kapubehajtó 

építése szegélyépítés, 

betonkő burkolatú 

járda építése, 

vízvezeték cső építése, 

szennyvíz csatorna 

építése, illetve közmű 

építés, tervezés) 

Nemzeti eljárásrend 113.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás 

2019.03.31. 2020.08.31 

3.  „CULTPLAY –  Az építtető a saját Nemzeti eljárásrend 115.§ (1) bekezdés 2019.04.30. 2019.11.30.  



Interaktív tematikus 

parkok létrehozása, a 

kulturális örökség 

innovatív használata” 

tárgyú pályázat 

szerinti projektjében 

megvalósuló, 

fogadóépület építése 

tulajdonú telkén új 

fogadóépületet építtet.  

A tervezett épület 

egyszintes nyeregtetős 

épület lesz.   

szerinti nyílt eljárás 

4.  Vállalkozási 

szerződés keretében 

bölcsőde létesítése 

Kisbéren a TOP-

1.4.1.-15-KO1-

2018-00028 

azonosítószámú 

projekt keretében. 

 Tervezetten: 

1. Az ingatlanon 

jelenlegi állapotában a 

felújításra és bővítésre 

kerülő volt 

zeneiskola épülete, 

valamint a hátsókertben 

egy elbontásra kerülő 

kerti 

tárolóépület helyezkedik 

el. A szomszédos 

ingatlanokon üzlet és 

lakóházak, 

valamint református 

templom található. 

2. Megrendelői igény 

szerint egy 2 x 12 fős 

bölcsőde csoport 

kialakítása a cél – a 

Magyar Szabvány által 

előírt fő- és kiszolgáló 

helyiségekkel. 

3. A tárgyi ingatlanon 

adott a közüzemi 

vízbekötés, adott a 

vezetékes 

gázbekötés és a 

közüzemi 

Nemzeti eljárásrend 

 

115.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás 

2019.04.30. 2020.12.31. 



szennyvízbekötés. A 

szükséges elektromos 

energia 

bekötés biztosított. 

4. A tervezett óvoda 

katasztrófavédelmi 

kockázati besorolása: AK 

(alacsony 

kockázati osztályú) 

5. Alternatív energia 

forrásként az óvoda 

épületére napelemes 

rendszer kerül 

kiépítésre. 

6. Az ingatlan helyi 

közúthoz való 

csatlakozása a Széchenyi 

u. felől adott, 

felújításra kerül. 

7. A terület előkészítése 

és az építés során azbeszt 

tartalmú bontási anyag 

keletkezik (meglévő 

szabvány szürke 

palafedés). 

5.  „CULTPLAY – 

Interaktív tematikus 

parkok létrehozása, a 

kulturális örökség 

innovatív használata” 

tárgyú pályázat 

szerinti projektjében 

megvalósuló, játszótér 

építése 

A projekt keretében 

játszótér építése. 

Nemzeti eljárásrend 

 

Kivitelezés becsült 

nettó értéke: 30 m Ft 

115.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás 

2019.05.31. 2019.11.29. 

6.  Vállalkozási 

szerződés keretében 

A kerékpáros létesítmény 

a 81. sz. főút Kossuth 

Nemzeti eljárásrend 

 

113.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt 

2019.07.01. 2020.12.31. 



kerékpárút 

létesítése és 

felújítása Kisbéren 

a TOP-3.1.1.-16-

KO1-2017-00001 

azonosítószámú 

projekt keretében. 

Lajos utca meglévő 
kerékpárútja 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 

hossza 

pedig 1000 m.  

 

7.  Vállalkozási 

szerződés keretében 

városi piac felújítása 

Kisbéren a VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 

azonosítószámú 

projekt keretében 

Városi piac felújítása a 

projekt keretében. 

Nemzeti eljárásrend 

 

Kivitelezés becsült 

nettó értéke: 41 m Ft 

115.§ (1) bekezdés 

szerinti nyílt eljárás 

2019.05.31. 2019.12.31. 

ÁRUBESZERZÉS 

Sorszám 
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 

Sorszám 
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 

Sorszám 
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 

Sorszám 
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, 2019. április 12. napján. 

 

 _______________________________ 

 Kisbér Város Önkormányzata 

 Sinkovicz Zoltán 

 polgármester 

 


