
Kalocsa Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve egységes 

szerkezetben 

S.sz. A beruházás megnevezése 

 A beruházás 

tervezett 

becsült értéke 

(nettó) 

 M Ft  

 Beszerzés 

tárgya  

A 

közbeszerzési 

eljárás 

tervezett 

kezdete 2014 

Az eljárás tervezett 

fajtája 

1 

"Kistérségi székhely integrált fejlesztése" 

- Hang- és fénytechnikai eszközök az 

érsekkerti színpadhoz (DAOP-2009-

5.1.2/A-09-2f)  

                       18      árubeszerzés  május 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

2 

Kalocsa Város Közvilágításának 

energiatakarékos átalakítása (KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0226) 

                     443     
 építési 

beruházás  
április 

Nemzeti eljárásrend Kbt. 

83. § szerinti nyílt eljárás 

3 

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a 

Kalocsai kistérségben (DAOP-5.2.1/A-11-

2011-0014) - I. ütem 

                     100     
 építési 

beruházás  
február 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

4 

Öko Pont létrehozása - fenntartható 

életmóddal egy zöldebb Kalocsáért 

(KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) 

                       46     
 építési 

beruházás  
július 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

5 Közvilágítási hálózat energiaellátása                        17      árubeszerzés  február 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

6 Földgázbeszerzés                        88      árubeszerzés  március 
Közösségi eljárásrend Kbt. 

83. § szerinti nyílt eljárás 

7 
Építőanyag beszerzés (közmunka 

keretében) 
                       24      árubeszerzés  március 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

8 

Öko Pont létrehozása - fenntartható 

életmóddal egy zöldebb Kalocsáért 

(KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) - 

Kommunikációs kampány és tájékoztatási 

szolgáltatások 

                       43     
 szolgáltatás 

megrendelése  
április 

Kbt. Harmadik része 

szerint 

9 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-004 

"Kísérletekkel könnyebb" - tananyagok 

licencdíja 

                       39      árubeszerzés  május 
Központosított 

közbeszerzés keretében 

10 

Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) - műszaki 

ellenőrzés 

                      8,7     
 szolgáltatás 

megrendelése  
június 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

11 

Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) - csokonai 

utcai óvoda fejlesztése 

                       66     
 építési 

beruházás  
július 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

12 

Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) - zöldfa 

utcai óvoda fejlesztése 

                       67     
 építési 

beruházás  
július 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

13 

Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172) - Szent 

István Gimnázium fejlesztése 

                     230     
 építési 

beruházás  
szeptember 

Nemzeti értékhatár alapján 

a Kbt. 83. § szerinti nyílt 

eljárás 

14 

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a 

Kalocsai kistérségben (DAOP-5.2.1/A-11-

2011-0014) - II. ütem 

                       34     
 építési 

beruházás  
július-augusztus 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

15 

Városháza épületének infrastruktúra 

fejlesztése (KalocsaKOM) - JETA-44-

2014  

                    31,6     
 építési 

beruházás  

augusztus-

szeptember 

Kbt. 122/A. § szerinti 

hirdetmény nélküli, 

tárgyalás nélküli eljárás 

  1-15. sor Mindösszesen                 1 256           

 


