
………./2015. (II.17.) JÜB sz. határozat melléklete

Szolgáltatások

Sorsz. A tervezett beszerzés pontos tárgya 

Becsült értéke 

forintban (nettó) Az eljárás tervezett kezdete

Szerződéskötés tervezett 

időpontja 

A beszerzés egy év alatt valósul meg 

vagy több évre áthúzódik

Szervezeti egység megnevezése, 

megjegyzés

1 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése Kecskeméten 22000000 2015. február 15. 2015. május 1.

A szerződés fenntartásának tervezett 

időtartama  5 év Családvédelmi Osztály

2

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 kódszámú a „Kecskemét Város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros 

hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekthez 

kapcsolódó „Autóbusz telephely” műszaki ellenőrzési feladatai 14352000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

3

Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörébe 

tartozó úthálózaton telepített – gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását 

szolgáló- közlekedési lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, 

üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) 

rendszer karbantartása és üzemeltetése, szabvány-követelmények követése és 

az azoktól eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése, vagy 

átalakítása, különös tekintettel a forgalom-szabályozás dinamizmusának 

javítására, valamint az energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök 

alkalmazására. 25 000 000

4 éves keretmegállapodás - a 4 éves 

keretmegállapodás becsült értéke 

összesen 100000000 Ft, 1 évre 25000000 

Ft 

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

4

Kecskemét közigazgatási területén az állami és az önkormányzati közutak 

kereszteződésében telepített – gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását 

szolgáló- közlekedési lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, 

üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) 

rendszer karbantartása és üzemeltetése, szabvány-követelmények követése és 

az azoktól eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése, vagy 

átalakítása, különös tekintettel a forgalom-szabályozás dinamizmusának 

javítására, valamint az energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök 

alkalmazására. 5 000 000 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév

4 éves keretmegállapodás - a 4 éves 

keretmegállapodás becsült értéke 

összesen 20000000 Ft, 1 évre 5000000 Ft 

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

5

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási 

rendszeréhez „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0041. jelű pályázathoz tartozó projekt megvalósításához kapcsolódó általános és 

műszaki projektmenedzsmenti feladatok ellátása 10000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési terve



6

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási 

rendszeréhez „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0041. jelű pályázathoz tartozó projekt megvalósításához kapcsolódó mindenkor 

kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, valamint a projekt megvalósításához a 

projektterületen az ismeretterjesztés, szemléletformálás érdekében szükséges 

feladatok megvalósítása 22400000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

7

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási 

rendszeréhez „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0041. jelű pályázathoz tartozó projekt keretében a teljes hulladékgazdálkodási 

rendszerre a járatok optimalizálása a szolgáltatási helyek térinformatikai 

feldolgozásával, továbbá az egyéb releváns szempontok alapján 13000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

8

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló külterületi 

területek, út menti sávok, véderdők gyommentesítési munkáinak elvégzése 40000000 2015. II. negyedév 2015. II. negyedév 4 év időszakra keretszerződés

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

9

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés pályázat 

projektmenedzsment feladatai
15000000

Pályázat megjelenésétől 

függően

Pályázat megjelenésétől 

függően Pályázat megjelenésétől függően

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

10

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés pályázat műszaki 

ellenőri feladatai
15000000

Pályázat megjelenésétől 

függően

Pályázat megjelenésétől 

függően Pályázat megjelenésétől függően

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

11

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés pályázat kiviteli 

tervek elkészítése
30000000

Pályázat megjelenésétől 

függően

Pályázat megjelenésétől 

függően Pályázat megjelenésétől függően

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

12
Közvilágítási hálózat  felmérése 20000000

2015.06.01
2015.08.01

1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

13

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül " Tervezői művezetői feladatok 

ellátása" 1858268 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály (az egybeszámítási 

kötelezettség alapján közbeszerzés 

alá esik)

14

Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében Kecskeméti Széktói Stadion 

tervezési munkái

35000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály 

15

Rendezvény szervezés                                                                                                                                                                                                                                                     

ÁROP-1.A.3 jelű „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” 12150000 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 1 év alatt megvalósul Gazdálkodási Osztály 

16

Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése TÁMOP-4.2.1C-14/1 pályázati 

konstrukció 38400000 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 1 év alatt megvalósul Gazdálkodási Osztály 

Árubeszerzések



1

A „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 

beszerzésével ” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódóan járműtelep infrastruktúrális kialakítása - eszközbeszerzés

350000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

2

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási 

rendszeréhez „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0041. jelű pályázathoz tartozó projekt keretében 3 db kéttengelyes, 16 m3-es, 

tömörítőlapos gyűjtőjármű, 1 db rakodógép, 2 db 30 m3-es multiliftes konténer 

és 4 000 db házi komposztáló edény beszerzése 192200000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

3

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez kapcsolódó "Hangtechnikai eszközök" 

beszerzése 
35060515 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

4

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez kapcsolódó "Bútorzat, kiállítási 

segédeszközök, sport -és játékszer" eszközök" beszerzése 15156192 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

5

TIOP-1.2.1.A- 12/1 "Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása Kecskeméten" projekthez kapcsolódó "Informatikai, 

irodatechnikai, videotechnikai" eszközök" beszerzése 
9552375 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

Építési beruházások

1

A „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 

beszerzésével ” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódóanjárműtelep infrastruktúrális kialakítása - magasépítés

461000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

2

Várhatóan megjelenő KEOP 5.5.0/K közvilágítás korszerűsítés pályázat kivitelezési 

munkái 900000000

Pályázat megjelenésétől 

függően

Pályázat megjelenésétől 

függően Többéves

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

3
Szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláberek telepítése

30000000 2015.05.01 2015.06.01 Többéves

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

4
Közvilágítás fejlesztés

20000000 2015.05.01 2015.06.01 Többéves

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

5

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a "Szabadság tér és Kéttemplomköz 

területeket érintő kivitelezési munkák" 343493385 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

6

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a "Közösségu illemhely rekonstrukciójának 

kivitelezési munkái" 15000000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály



7

DAOP 5.1.2/C-14 "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja" projekt keretén belül a "Kálvin tér közterület felújításának 

kivitelezési munkái" 70421583 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály

8

Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében Kecskeméti Széktói Stadion 

kivitelezése

487937000 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév 1 év alatt megvalósul

Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály 










