
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja



1.

Székesfehérvár Multifunkcionális
rendezvény- és sportcsarnok
kivitelezése és közutak tervezése és
kivitelezése II.

Székesfehér
vár-
Multicsarnok
- tervezés és
kivitelezés
II., amely az
alábbiakat
foglalja
magában:
Az épület
normál
befogadókép
essége:
~6.000
férőhely,
időszakos
többlet
befogadókép
essége:
~2.250
férőhely.
Térszín alatti
terület
(nettó
értékben): 10
404,3 m2,
földszint 7
088,2 m2,
emelet 6
225,8 m2, lift
terület: 21,3
m2.
Építészet:
Munkagödör
földkiemelés
e 68 940 m3
Tükörkészíté
s 14 800 m2
Betonacél
szerelés 10
000 m2
Gipszkarton
válaszfal és
falburkolat 4
130 m2
Fogadó

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. január 2023. Harmadik
negyedév



szerkezetek
szerelése
fémlemez
fedéshez 14
500 m2
Hőszigetelő
homlokzati
bevonat
készítése
580 m2
Fémlemezfe
dés
készítése 14
000 m2
Belsőépítész
et:
Álmennyezet
szerelés 17
180 m2
Gumiburkola
t 3 655 m2
Ipari
padlóburkola
t 26 313 m2
Diszperziós
festés 8 070
m2
Beltéri
betonfelülete
k lazúrozása
6 086 m2
Tartószerkez
etek:
Pinceszinti
falak
kétoldali
zsaluzása 17
810 m2
Földszinti
falak
kétoldali
zsaluzása 7
600 m2
Emeleti falak
kétoldali
zsaluzása 5



473 m2
Csarnok
padlólemez
készítése 6
782 m3
Padlólemez
szerelőbeton
készítése 1
132 m3
Hegesztett
hálószerelés
65 t
Pinceszinti
vasbetonfala
k készítése 2
540 m3
Földszinti
vasbetonfala
k készítése 1
020 m3
Emeleti
vasbetonfala
k készítése
781 m3
Betonacélsz
er.,
padlólemez
csarnok 701
t
Betonacélsz
er.
pinceszinti
falak 208 t
Betonacélsz
er.
pinceszinti
födém 202 t
Tetőszerkez
et: 60,0 m
támaszközű
rácsos tartói
477 500 kg
Az
acélszerkeze
tek
gyártmányter



veinek
elkészítése.
Útépítés -
forgalomtech
nika -
(Telken
belül):
Tükörkészíté
s 17 244 m2
Aszfalt
betonútpálya
1 453 m3
Aszfalt
betonparkoló
1 094 m3
Teherbíró
betontér
kőburkolat 9
735 m2
Teherbíró
gyeprács
burkolat
építése 4
747 m2
Automatasor
ompó 4 db
Humuszterít
és 4 854 m3
Gyepesítés
22 194 m2
Felvonók:
Személy-és
teherfelvonó
k telepítése
8 db
KISZOLGÁL
Ó
KÖZÚTHÁL
ÓZAT főbb
mennyiségei:
kiviteli tervek
készítése a
II. szakaszra
és a
Rozmaring
(C82 jelű)



útra
az utak
hossza
csomópontta
l együtt:
3043 m
útpálya
szerkezet
nehéz
forgalomra
24 490 m2
útpálya
szerkezet
közepes
forgalomra
12 890 m2
kerékpárút
11660 m2
járda 9650
m2
terelősziget/t
érkőből 1380
m2
kiemelt
szegély 3150
fm
alacsony„K”s
zegély4990
4990 fm
süllyesztett
szegély 9720
fm
humuszlesze
dés 47700
m3
földmunka/b
evágás 6050
m3
földmunka/tö
ltés 14560
m3
tükörkészítés
60100 m2
Közvilágítás(
I-II. szakasz
együtt)



Kiviteli terv
készítése
tanulmányter
v alapján a C
82 jelű úton
a Budai úti
csomópontb
an
180
kandeláber
6800 fm
kábel
10
elosztószekr
ény
külső
úthálózat
csapadékvíz
elvezetés (I-
II. szakasz
együtt)
gerincvezeté
kei:
DN 1000 184
fm
DN 800 910
fm
DN 600 953
fm
DN 400 1140
fm
Keretelem
1,3x1,3 m
26,0 fm
Tisztítóaknák
66 db
víznyelő 159
db
Egyedi vb.
torkolati
műtárgy 2 db
Térfigyelő
kamerarends
zer:
engedélyezé
si és kiviteli



terv
készítése
optikai és
elektromos
hálózat
kiépítése
védőcsőben
3680 m
30 db
kamera
telepítése
1 db
irányítástech
nikai központ
(szerver)
telepítése
A vízvezeték
építés főbb
munkanemei
-
D225*13,4K
PE(SDR10
PE100)csőví
zvezeték
építés 1435
m
-
D160*11,8K
PE(SDR10
PE100)cső
vízvezetékép
ítés 20 m
A
szennyvízelv
ezetés
munkanemei
- DN200KG-
PVC
szennyvízcs
atorna
építése
579,0 m
- DN1000/vb.
tiszt. akna
építése
átl.3,5 m



mélységűek
9db
- 2 db
szivattyú
csere
meglévő
szennyvíz -
átemelőben
A kivitelezés
tartalmaz
1db nyílt
rendszerű
záportározót
(8300 m3) és
1db zárt
rendszerű
záportárolót
(975 m3),
olajleválaszt
ó
berendezéss
el a
tervekben,
műszaki
leírásokban
megfogalma
zott műszaki
tartalom
szerint.
OPCIONÁLI
S TÉTEL
Audiovizuális
berendezése
k kiépítése:
Hatásvilágítá
si és
vetítőrendsz
er 1 készlet
Perimeter
LED gyűrű 1
készlet
Emelt szintű
Digital
signage
rendszer 1
készlet.



További
információk
a
dokumentáci
óban és a
szerződéster
vezetben.

2.
Szfvár Szennyvíztelep Geiger rács
csere, továbbá rácsszemét mosó és
rácsszemét prés beszerzése

1-1-1 db Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. április 2021. Negyedik
negyedév

3.
A Sóstó Természetvédelmi Terület
fenntartásához szükséges kaszálógépek
és járművek beszerzése

2 db kézi
fűkasza, 1
db
frontkaszás
fűnyírógép, 1
db pick-up
jármű  és 1
db 3,5
tonnás
tehergépjárm
ű

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. február 2021. Harmadik
negyedév

4. Velencei Gyermek- és Ifjúságit Tábor
eszközbeszerzés

Velencei
Gyermek- és
Ifjúságit
Táborba
eszközbesze
rzés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. április 2021. Harmadik
negyedév

5.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat intézményei részére
villamos energia beszerzés

Székesfehér
vár Megyei
Jogú Város
Önkormányz
at
intézményei
részére
villamos
energia
beszerzés

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. május 2023. október



6.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat intézményei részére
teljes ellátás alapú földgáz beszerzés

Székesfehér
vár Megyei
Jogú Város
Önkormányz
at
intézményei
részére
teljes ellátás
alapú
földgáz
beszerzés

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. május 2023. október

7. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
5-10 db
kamera
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. augusztus 2022. Első
negyedév

8.
Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása
orvosi eszközbeszerzés a TOP-6.6.1-16-
SF1-2020-00004 projekt keretében

Szekfű
Gyula utcai
rendelő
felújítása
orvosi
eszközbesze
rzés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. május 2022. Második
negyedév

9.

Innovatív Szociális Szolgáltató Központ
kialakítása Székesfehérváron bútor- és
eszközbeszerzés a TOP-6.6.2.-16-SF1-
2017-00001 projekt keretében

Innovatív
Szociális
Szolgáltató
Központ
kialakítása
Székesfehér
váron bútor-
és
eszközbesze
rzés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. április 2021. Negyedik
negyedév



10.

Székesfehérvár, Prohászka Ottokár úti
kerékpárút és víziközmű, valamint a
Budai úti (Vörösmarty tér – Várkörút)
víziközmű átépítése, felújítása
úthelyreállítással

ivóvízvezeté
k
rekonstrukci
ó: 1419 fm
hosszban,
gerincvezeté
k és
bekötővezet
ék;
szennyvízcs
atorna
rekonstrukci
ó: 1439 fm
hosszban
gerincvezeté
k és
bekötővezet
ék;
csapadékvíz
csatorna
rekonstrukci
ó: 210 fm
hosszban
gerincvezeté
k és
bekötővezet
ék.

nyomvonalas
helyreállítás:
35 m3
kopóréteg
csere; Budai
út 47 m3
kötőréteg
csere; Budai
út 104 m
szegélybontá
s és
visszaépítés;
Budai út,
Prohászka
Ottokár út
350 m2
járdaburkolat
bontás.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. február 2021. Negyedik
negyedév



Budai út,
Prohászka
Ottokár út
úthelyreállítá
s és
kerékpárút
(Prohászka
Ottokár út):
                     
598 m
kerékpárforg
almi
létesítmény
hossza;
                     
210 m2
aszfalt
útburkolat
bontása és
építése
autóbusz
megállóhelye
knél;
                     
5600 m2
aszfaltburkol
atok
lemarása és
építése
útburkolatnál
;
                     
1220 m2
járda aszfalt
burkolatok
bontása és
építése;
                     
720 m2 járda
aszfalt
burkolatok
bontása és
építése
útszélesítés
miatt.



11. Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona
tűzvédelmi átalakítás

Feketehegy-
Szárazréti
Idősek
Otthona
tűzvédelmi
átalakítás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév

12.

Frim Jakab Képességfejlesztő
Szakosított Otthon alagsori szint talajvíz
elleni szigetelése és az érintett szint
felújítási munkái

Frim Jakab
Képességfejl
esztő
Szakosított
Otthon
alagsori szint
talajvíz elleni
szigetelése
és az érintett
szint
felújítási
munkái

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. június 2021. Negyedik

negyedév

13.

Szivárvány Óvoda új hőközpont építése,
valamint a belső hálózat és használati
melegvíz vezetékek cseréje,
korszerűsítése

Szivárvány
Óvoda új
hőközpont
építése,
valamint a
belső hálózat
és használati
melegvíz
vezetékek
cseréje,
korszerűsíté
se

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév

14.
Hosszúsétatéri Óvoda homlokzati
FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje
II. ütem

Hosszúsétat
éri Óvoda
homlokzati
FENFA
nyílászáró
szerkezetek
cseréje II.
ütem

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév



15.
Polgármesteri Hivatal Adóiroda villamos
hálózat korszerűsítése, vizesblokk
fejújítás

Polgármeste
ri Hivatal
Adóiroda
villamos
hálózat
korszerűsíté
se,
vizesblokk
fejújítás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév

16.

Szent István Király Múzeum
Országzászló tér 3. szám alatti épület
külső csapadékvíz elvezetési probléma
megoldása tervdokumentáció alapján

Szent István
Király
Múzeum
Országzászl
ó tér 3. szám
alatti épület
külső
csapadékvíz
elvezetési
probléma
megoldása
tervdokumen
táció alapján

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. június 2021. Negyedik

negyedév

17.

Szent István Király Múzeum telephelyéül
szolgáló Juharfa utca 7899/68 helyrajzi
számú ingatlanon álló raktárépület és
kerítés felújítási munkái

Szent István
Király
Múzeum
telephelyéül
szolgáló
Juharfa utca
7899/68
helyrajzi
számú
ingatlanon
álló
raktárépület
és kerítés
felújítási
munkái

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév



18. Osztrák és Finn utca felújítása

800 m út
burkolatának
felújítása
árokrendezé
ssel

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. április 2021. Harmadik

negyedév

19.
Székesfehérvár, C-2-1-1 Budai út felső
szakaszán csapadék gerinccsatorna
kiépítése

220 fm Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. március 2021. Negyedik
negyedév

20. Szfvár, Stomfai u. víziközmű, út és
közvilágítás rekonstrukció 253 fm Nemzeti

eljárásrend
Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. május 2022. Első

negyedév

21.
Szfvár, Balatoni u. 3-15. sz. közötti
szervízút ivóvízvezeték átépítés +
útépítési munkarész

220 fm Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. május 2022. Első

negyedév

22.
Aszalvölgyi-árok burkolatának felújítási
munkái a TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004
projekt keretében

Aszalvölgyi-
árok
burkolatának
felújítási
munkái

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. szeptember 2022. Második
negyedév

23. Móri út felújítása a TOP-6.1.5-15-SF1-
2020-00007 projekt keretében

Móri út
felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. június 2022. Második
negyedév

24.
Multifunkcionális rendezvény- és
sportcsarnok építéséhez földszállítási út
kiépítése

kb. 900 m Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. április 2021. Harmadik
negyedév



25.
A Sóstó felszíni víz ellátását szolgáló
csapadékvíz átemelő műtárgy és a
műtárgy energiaellátásának kivitelezése

Tervezésre
vonatkozó
közbeszerzé
si eljárás
folyamatban
van, pontos
mennyiség
nem ismert

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. október 2023. Első
negyedév

26.
A Sóstó Természetvédelmi Terület
Tanösvény interaktív fejlesztésének
kivitelezése

10 db új
információs
tábla, 5 db új
irányjelző
tábla, 10 db
új
hulladéktárol
ó, 3 db új
interaktív
tanösvény
elem
kivitelezése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. december 2022. Negyedik
negyedév

27.

A közúti elérhetőség fejlesztés III. üteme
keretében a Csőszház és a Batthyány
utcák felújítása, valamint a Vidámparki
csónakázótó rehabilitációja keretében a
Ligetsori sétányszakasz kivitelezése

A közúti
elérhetőség
fejlesztés III.
üteme
keretében a
Csőszház és
a Batthyány
utcák
felújítása,
valamint a
Vidámparki
csónakázótó
rehabilitációj
a keretében
a Ligetsori
sétányszaka
sz
kivitelezése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. október 2023. Első
negyedév



28.

Palotavárosi tavak sport és rekreációs
célú hasznosítása - kivitelezés II. a TOP-
6.3.2-15-SF1-2018-00003 projekt
keretében

Palotavárosi
tavak sport
és
rekreációs
célú
hasznosítása
- kivitelezés
II.

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. április 2021. Negyedik
negyedév

29.

Székesfehérvár területén fenntartható
városi közlekedésfejlesztés III. ütem a
TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004 projekt
keretében

Székesfehér
vár területén
fenntartható
városi
közlekedésfe
jlesztés III.
ütem

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. április 2021. Negyedik
negyedév

30.
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem a
TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 projekt
keretében

Zöld Város -
Fehérvár
Tüdeje II.
ütem

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. október 2022. Harmadik
negyedév

31.

Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és
környezete közösségi térré fejlesztése -
Oskola utca burkolata kivitelezése a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029
projekt keretében

Bartók Béla
tér, Fehérvár
új Agórája és
környezete
közösségi
térré
fejlesztése -
Oskola utca
burkolata
kivitelezése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. április 2021. Negyedik
negyedév



32.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városház tér 1.
szám alatti épületének teljeskörű
energetikai korszerűsítése a TOP-6.5.1-
19-SF1-2020-00001 projekt keretében

Székesfehér
vár Megyei
Jogú Város
Polgármeste
ri Hivatal
Városház tér
1. szám alatti
épületének
teljeskörű
energetikai
korszerűsíté
se

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. augusztus 2022. Harmadik
negyedév

33.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
tulajdonában álló nevelési-oktatási
épületek energetikai korszerűsítése a
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 projekt
keretében

Székesfehér
vár Megyei
Jogú Város
tulajdonában
álló nevelési-
oktatási
épületek
energetikai
korszerűsíté
se

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. augusztus 2022. Harmadik
negyedév

34. Új bölcsőde építése Székesfehérvár
Maroshegy városrészen

Új bölcsőde
építése
Székesfehér
vár
Maroshegy
városrészen

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. május 2022. Második
negyedév

35. Palotai úti parkolóház kialakítása
Palotai úti
parkolóház
kialakítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. április 2022. Negyedik
negyedév

36. Aranybulla emlékmű és környezetének
méltó helyreállítása I.

Aranybulla
emlékmű és
környezetén
ek méltó
helyreállítása
I.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. március 2021. Negyedik
negyedév



37. Sóstó csapadékvíz átemelő műtárgy
tervezése

Csapadékvíz
átemelő
műtárgy
tervezési
feladatai

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. január 2021. Harmadik
negyedév

38. Székesfehérvár közigazgatási területén
kóborló állatok begyűjtése

Székesfehér
vár
1.606.894
m2
nagyságú
közigazgatás
i területén
napi 12
órában,
06:00 órától
18:00 óráig a
kóborló
kutyák és
egyéb kóbor
állatok
begyűjtése.

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. március 2023. június

39.
A Sóstó Természetvédelmi Terület
Tanösvény interaktív fejlesztésének
tervezése

Tervezet
szerint: 10
db új
információs
tábla, 5 db új
irányjelző
tábla, 10 db
új
hulladéktárol
ó, 3 db új
interaktív
tanösvény
elem
tervezése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. április 2021. Negyedik
negyedév



40.
Börgönd repülőtér előkészítése -
Megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése

Börgönd
repülőtér
előkészítése
-
Megvalósíth
atósági
tanulmány
elkészítése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. április 2021. Negyedik
negyedév

41.

Székesfehérvár közigazgatási területén
a települési folyékony hulladék
ingatlantulajdonosoktól történő
begyűjtése, elszállítása és elhelyezése

Székesfehér
vár
közigazgatás
i területén a
települési
folyékony
hulladék
ingatlantulajd
onosoktól
történő
begyűjtése,
elszállítása
és
elhelyezése

Nemzeti
eljárásrend

Hirdetménnyel
induló koncessziós
beszerzési eljárás
egyszakaszos

2021. április 2026. május



42. Intézményi felújítások 2021

1.rész
„Székesfehér
vár Megyei
Jogú Város
Polgármeste
ri Hivatala
Adóiroda
villamos
hálózatának
és férfi
mosdójának
gépészeti
felújítás”

2. rész
„Székesfehér
vár,
Hosszúsétat
éri Óvoda,
homlokzati
nyílászáró
csere II.
ütem
kivitelezése”

3. rész
„Feketehegy-
Szárazréti
Idősek
Otthona
tűzvédelmi
átalakítás II.
ütem
kivitelezési
munkái”

4. rész
„Székesfehér
vár, Juharfa
u. (hrsz.:
7899/68)
épület
felújítás:
magastetős
rész
tetőcseréje”

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. Második
negyedév

2021. Negyedik
negyedév



5.rész
„Szivárvány
Óvoda új
hőközpont
építése,
valamint a
belső hálózat
és használati
melegvíz
vezetékek
cseréje,
korszerűsíté
se
kivitelezési
munkái”

43. Palotavárosi szabadidőpark-kiegészítő
beruházás

Palotavárosi
szabadidőpa
rk-kiegészítő
beruházás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. Harmadik
negyedév

2022. Első
negyedév

44. Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen

Új bölcsőde
létrehozása
Maroshegye
n

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. Harmadik
negyedév

2022. Harmadik
negyedév

45. Oktatási intézmények vizesblokkjainak
felújítása

Oktatási
intézmények
vizesblokkjai
nak felújítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2021. Harmadik
negyedév

2022. Első
negyedév


