
Sorsz. Becsült értéke forintban (nettó) Az eljárás tervezett kezdete Szerződéskötés tervezett időpontja 
A beszerzés egy év alatt valósul meg vagy több 

évre áthúzódik

1 200.000.000 (+100%) 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév Többéves

8 2.224.000  2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 1 év alatt megvalósul

12 7.847.016 2017. IV. negyedév 2017. IV. negyedév Több évre áthúzódik

13 1.559.055 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév Több évre áthúzódik

16 51.000.000 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 1 év alatt megvalósul

17 45.977.830 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 1 év alatt megvalósul

14 45.881.234 2017. IV. negyedév 2017. IV. negyedév Több évre áthúzódik

17 29.088.662 2017. III. negyedév 2017. III. negyedév Több évre áthúzódik

1
5.000.000.000

 (+ 100%)
2017. II. negyedév 2017. III. negyedév Többéves

2 66.929.134 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

6 6.862.679 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 1 év alatt megvalósul

7 147.701.812 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

8 72.456.693 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

9 88.800.506 2017. II. negyedév 2017. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

11 123.736.065 2017. II. negyedév 2017. II. negyedév Több évre áthúzódik

12 149.569.600 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 1 év alatt megvalósul

25 321.528.662 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév Több évre áthúzódik

29 207.878.662 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév Több évre áthúzódik

30 66.382.442 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév Több évre áthúzódik
TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 - Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán 

felújítási munkák megrendelése

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 - Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 - Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése c. projekt

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 - Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése c. projekt 

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 - Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése c. projekt 

Építési beruházások

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 - Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése  c. projekt (Műszaki ellenőr)

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 - Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése c. projekt 

(Műszaki ellenőr)

TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 - Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása 

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 - Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése

TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 - Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában c. projekt (Épület alapműködéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés)

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 - Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán c. projekt (Eszközbeszerzés)

IKOP-3.2-0-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében 5-ös sz. főút - Szent László krt-i - Georg Knorr u. keresztezésében kialakítandó körforgalom 

építése

Út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, 

valamint Kecskemét város kül- és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák 

engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése; kivéve a külön beruházásban, külön 

engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 - Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése c. projekt 

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 - Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése c. projekt 

TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében című projekt keretében a 0809/308 hrsz-ú területen 

megvalósuló buszforduló zöldfelület-építési, átalakítási építési kivitelezési munkáinak ellátása

Kecskemét Károly Róbert krt. II. ütem útépítési engedélyezési tervének elkészítése kivitelezésre is alkalmas tartalommal és kidolgozottsággal

43/2017. (VI.20.) JÜB. sz. határozat melléklete

Kecskemét Megyei Jogú Város által kivitelezendő mélyépítési tárgyú munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, 

ellenőrző mérnöki /FIDIC mérnöki/, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása – adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési tervének II. számú módosítása

Árubeszerzések

Szolgáltatások

Turisztikai fejlesztések előkészítése

A tervezett beszerzés pontos tárgya 


