
 

Edelény Város Önkormányzatának  

2020. évi összesített közbeszerzési terve 

 

- módosításokkal egységes szerkezetben – 

 

A közbeszerzés tárgya Mennyiség 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Közbeszerzés 

előzetesen becsült 

értéke (nettó) Ft-

ban 

 Időbeli ütemezés 

 Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Iparterület kialakítása 

Edelényben  

(TOP-1.1.1-15-BO1-

2016-00011) 

Inkubátorház és 

közművek 

1 db inkubátorház kialakítása, bruttó 

302 m2 alapterületen 

Iparterület létrehozásához 

kapcsolódó közműellátás kiépítése: 

Út és csapadékvíz-elvezetés (544 m) 

Ivóvíz (ivóvízhálózat 707 m) és 

szennyvízhálózat (607 m) 

Elektromos közép- és kisfeszültség ű 

és közvilágítási hálózat (13 

lámpaoszlop) 

Gázhálózat (582 m hosszú 

elosztóvezeték és 4 db leágazó 

vezeték) 

Kommunikációs gerincvezeték 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt 

eljárás 

490 millió Ft 2020.II.negyedév 2021.március 31. 

Jó szerencsét Császtán! - 

Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató 

tematikus élménypark  

(TOP-1.2.1-16-BO1-

1 db fogadóépület építése,  

1 db interaktív földalatti bemutatótér 

kialakítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

258 millió Ft 2020.II.negyedév 2020.december 31. 
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2017-00018) 

Kivitelezési munkálatok 

Jó szerencsét Császtán! - 

Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató 

tematikus élménypark  

(TOP-1.2.1-16-BO1-

2017-00018) 

Eszközbeszerzés 

interaktív 

szemléltetőeszközök beszerzése 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt 

eljárás 

58 millió Ft 2020.III.negyedév 2020.december 31. 

Közösségi terek 

kialakítása és a leromlott 

városi területek 

rehabilitációja 

Edelényben  

(TOP-4.3.1-15-BO1-

2016-00004) 

1 db közösségi ház felújítása, 8 db 

szociális bérlakás felújítása, 

zöldfelületek fejlesztése, sportpark, 

játszótér és kapcsolódó fejlesztések 

megvalósítás a 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

255 millió Ft 2020.III.negyedév 2020.december 31. 

Edelény Város 

Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 

intézmények energetikai 

korszerűsítése  

(TOP-3.2.1-16-BO1-

2018-00140) 

3 db önkormányzati tulajdonban lévő 

épület energetikai korszerűsítése 

valósul meg 

Az épületek felújítása az összes 

energiafelhasználást éves szinten 

615 896,86 kWh-val csökkentik. 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

165 millió Ft 2020.I.negyedév 2020.október 31. 

Településkép, közösségi 

tér fejlesztése  

(VP-6-7.4.1.1-16)  

Közösségek házának 

fejlesztése 

Közösségek Háza épület energetikai 

korszerűsítése faelgázosító 

üzemmódú 25 kW teljesítményű 

fűtőkazán padlófűtési rendszer 

kiépítése villamos rendszer 

korszerűsítése, nyílászáró csere 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

40 millió Ft 2020.I.negyedév 2020.november 30. 
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Külterületi helyi közutak 

fejlesztése (VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16)  

Külterületi utak 

fejlesztése Edelény-

Császtán 

Edelény Császtahegyen 5360, 5458 

és az 5361/5 hrsz-ú (külterület) már 

meglévő földutak alépítményének és 

szilárd burkolatának kialakítása 

(1256,82 m) és az 5509 hrsz-ú 

ingatlanon található földút 

stabilizálása (630 m) 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

75 millió Ft 2020.II.negyedév 2020.augusztus 31. 

A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Edelény és térségében 

(TOP-5.3.1-16-BO1-

2017-00024) 

36 db közösségi akció 

18 db fejlesztési célokhoz 

kapcsolódó program 

6 db nyilvános fórum 

24 db részvételi fórum 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt 

eljárás 

22 millió Ft 2020.I.negyedév 2022.szeptember 30. 

Központi alapellátási 

orvosi ügyelet 

biztosítás 

Központi alapellátási orvosi ügyelet 

(felnőtt- és gyermekorvosi) 

biztosítása Edelényben. A Központi 

ügyelet területi ellátási kötelezettsége 

az alábbi települések területére terjed 

ki: Abod, Balajt, Damak, 

Ládbesenyő, Irota, Tomor, Lak, 

Szakácsi, Hegymeg, Hangács, 

Nyomár, Ziliz, Boldva, Borsodszirák, 

Szendrőlád, Edelény települések 

területén hétfőtől-csütörtökig 16.00 

órától másnap 7.30-ig, pénteken 

13.30 órától másnap 7.30-ig, 

szombaton, vasárnap, munkaszüneti 

és ünnepnapokon 7.30 órától másnap 

7.30 óráig.  

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt 

eljárás 

96 millió Ft 2020.I.negyedév 2022.március 31. 
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 1Környezettudatos 

fejlesztések 

Edelényben, egy 

zöldebb városért  

(TOP-2.1.2-15-BO1-

2016-00016) 

Gerincvezeték építés összesen 345 m 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt 

eljárás 

9 millió Ft 2020.II.negyedév 2020. szeptember 30. 

2Villamosenergia 

beszerzése 

Általános célú (368 909 kWh)  és 

közvilágítási (645 371 kWh) 

villamosenergia beszerzése  

Nemzeti 

eljárásrend - Kbt. 

112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt 

eljárás 

(hirdetménnyel 

induló) 

1. rész: 11,5 mFt 

2. rész: 18,4 mFt 
2020. IV. negyedév 2022. december 31. 

 

Edelény, 2020. november 5. 

 

 
 

 
1 Kiegészítette Edelény Város Önkormányzat Polgármesterének 12/2020.(V.18.) határozata  
2 Kiegészítette Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2020.(IX.09.) határozata 


