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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. július 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzatunk
2018. évben is benyújtsa a helyi közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez
támogatási igényét. A támogatás összege a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés
mértékéig igényelhető azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. Benyújtási határidő
2018. augusztus 21.
Kötelező melléklet az önkormányzat határozatban foglalt nyilatkozata az alábbiakról:
az Önkormányzat a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018 egész évben folyamatosan fenntartja.
a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2017 évben a szolgáltatónak mennyi nettó
összegű önkormányzati támogatást adott,
pályázati eljárás útján, vagy nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval
a közszolgáltatási szerződést.
A támogatási igény pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatás beérkezéstől számított 3 napon belül átutalásra
kerül a szolgáltatónak. Az önkormányzat részére nem jár többlet kötelezettségvállalással a kérelemben foglaltak
megvalósítása.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.
Döntési javaslat
"Pályázat helyi közösségi közlekedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2018. évi a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása pályázati kiírására.
Az önkormányzat kinyilatkozza:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2. a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2017. december 31-i fordulónappal a
Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 15 940 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el. A helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, valamint
fejlesztéséhez 2018. július 17-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 9 240 000,- Ft nettó
összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. a közszolgáltatási szerződést
Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2016. április
28-án, mely hatályos 2016. május 1-től 2017. május 31-ig.
Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2017. május
17-én, mely hatályos 2017. június 1-től 2017. július 31-ig
Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz
Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2017. július 31-én, mely hatályos 2017. augusztus 1től 2025. július 31-ig
Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz
Közlekedési Kft. közszolgáltatóval módosította 2017. december 21-én, mely hatályos 2018. január 1től 2025. július 31-ig
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. július 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bíráló Bizottságok kijelölése, közbeszerzési terv módosítása
Mile Erika, Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának folyamatban lévő TOP és egyéb projektjei megvalósítása során
közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges. A közbeszerzési szakértő kiválasztására a legtöbb projekt esetében
a Beszerzési szabályzatnak megfelelően már sor került. A Közbeszerzési Szabályzatunk (130/2018. (III.29.) Gye.
Kt.) 4. pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait szükséges kiválasztani.
Az egyes projektekben az alábbi, közbeszerzéssel érintett tevékenységek szerepelnek.
Közbeszerzési rész
Nettó becsült
Projekt azonosítószáma és címe
Tevékenység
Ssz
megnevezése
érték (Ft)
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005
Csókási zugi áteresz felújításának
1
Építési beruházás 52 733 701 Ft
Csókási zugi áteresz felújítása
kivitelezési munkái
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003
Kerékpárút építés
Közlekedésbiztonsági kerékpárút
építése Gyomaendrődön, a Kodály
2
Építési beruházás 75 922 839 Ft
Zoltán utca és a Hídfő utca között,
valamint kerékpáros nyomvonal
kialakítása a Selyem úton
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005
Piackorszerűsítés Gyomaendrődön
3
Építési beruházás 51 245 592 Ft
– a helyi gazdaságfejlesztési
Piackorszerűsítés – építési
megoldás
beruházás
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az Az óvodai szolgáltatás
Építési beruházás
óvodai szolgáltatás minőségének
minőségének fejlesztése a
fejlesztése a Gyomaendrőd –
Gyomaendrőd-Csárdaszállás4
32 136 795 Ft
Csárdaszállás - Hunya Kistérségi
Hunya Kistérségi Óvoda
Óvoda Csemetekert Óvoda
Csemetekert Óvoda feladatfeladatellátási helyén
ellátási helyén
VP Gyomaendrőd-Öregszőlő
Építési beruházás
5
külterületi útépítés gép- és eszköz Gyomaendrőd-Öregszőlő
85 437 787 Ft
beszerzéssel
külterületi útépítés
Út és parkoló építés
Orgona utcai útépítés, Október 6. Építési beruházás
Gyomaendrődön 2018.
ltp útépítés, Kossuth úti parkoló
6
7 297 494 Ft
építés, Dr Pikó Béla utcai parkoló
építés
A közbeszerzési eljárás formáját a közbeszerzési szakértő határozza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint fenti közbeszerzési eljárások
során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hatáskörében tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület hozza létre a
Közbeszerzési Csoport javaslatára.
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési jogi,
pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
Az akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztása árajánlatok bekérése alapján történik, melyek korábban már
kiküldésre kerültek. A beszerzési eljárások eredménye a Képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
1. TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókási zugi áteresz felújításának kivitelezési munkái
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Dinya József szakmai vezető
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2. TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán
utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi vezető Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
biztosítására: Pardi László szakmai vezető
2018. áprilisi Képviselő-testületi ülésen kijelölésre került a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán - Hídfő utca között” tárgyban indítandó
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága is. Mivel ez a projekt szervesen összekapcsolódik a TOP-3.1.1-16-BS12017-00003 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között,
valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton” tárgyú eljárással, így a két eljárás együttes kiírása
célszerű ezért egy közös Bíráló Bizottság szükséges. Mindezek miatt a 186/2018. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
hatályon kívül helyezése szükséges.
3. TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Piackorszerűsítés – építési beruházás
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Rávainé Szujó Tünde pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Molnár Zoltán Gyula szakmai vezető
4. TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladat ellátási helyén
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Papné Dinnyés Erika pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Kovács Péterné szakmai vezető
5. VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Papné Dinnyés Erika pénzügyi vezető Közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem biztosítására: Pardi László szakmai vezető
6. Út és parkoló építés Gyomaendrődön 2018.
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László
A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal jogosult részt venni a projektben alkalmazott műszaki ellenőr.
Az éves közbeszerzési terv elfogadásakor még nem volt támogató döntés a kerékpárút építésre vonatkozóan és a
belterületi út és parkoló építési beruházás pontos műszaki tartalma sem volt ismert, így az építési engedélyek
hiányában korábban csak az engedély nélkül végezhető munkarészekre történt meg a beszerzés. Mindezek miatt a
közbeszerzési terv módosítása is szükséges. A módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
A Képviselő-testület a 2018. április 26-i ülésén tárgyalta a Gyomaendrődi vízitúra megállóhely kialakításának”
tárgyban induló közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának a kijelölését is. A 192/2018. (IV. 26.) Gye. Kt.
határozatával a Bíráló Bizottság jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagként Dr Esztári Csaba felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót határozta meg.
Dr Esztári Csaba jelezte, hogy az egyéb elfoglaltsága miatt a BB tagi feladatait nem tudja ellátni, de a közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítását továbbra is vállalja. Ezek miatt új BB tag kijelölése szükséges. Dr Varga Imre
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a feladat ellátását vállalja. A BB tagok kijelöléséről szóló
határozat módosítását a lenti határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
1. döntési javaslat
"Csókási zugi áteresz felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókási zugi áteresz
felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására
megbízza: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Dinya József szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határozat hatályon kívül helyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a TOP-2.1.3-16-BS1-201700003 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán - Hídfő utca
között” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagok kijelöléséről szóló 186/2018. (IV. 26.) Gye. Kt.
határozatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kerékpárút építés és vízrendezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 Közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között I.-II. ütem, valamint kerékpáros
nyomvonal kialakítása a Selyem úton” tárgyban és TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódóan „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán - Hídfő utca között I.-II. ütem” tárgyban
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: (beszerzési
eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi vezető, Petényi Roland pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Piac korszerűsítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Piackorszerűsítés”
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza:
(beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Rávainé Szujó Tünde pénzügyi vezető
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Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Molnár Zoltán Gyula szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Óvoda fejlesztés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az óvodai
szolgáltatás minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert
Óvoda feladatellátási helyén” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására megbízza: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Papné Dinnyés Erika pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Kovács Péterné szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Öregszőlő útépítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés”
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza:
(beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Papné Dinnyés Erika pénzügyi vezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"Út és Parkoló építés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Út és parkoló építés Gyomaendrődön 2018.” tárgyban
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
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"Közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1)

Építési beruházás - Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön
Piac csarnok építés 701,86 m2
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. december
2019. szeptember

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
2)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. szeptember

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Fűzfás zugi áteresz felújítása
1 db áteresz építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
4)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
5)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. május

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése

3.

Eljárás rendje

4.
5.
6)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
7)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. június

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - Csókási zugi áteresz felújítása
1 db áteresz

Építési beruházás - Fejlesztés a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert
Óvoda feladatellátási helyén
150 m2-es tornaszoba építése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

2018. augusztus
2019. május
Építési beruházás - Belvízrendezés Gyomaendrődön a
Kodály Zoltán - Hídfő utca között
1651 m csapadék csatorna építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. április
2018. december
Építési beruházás - Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése
Energetikai fejlesztés 358 m2 alapterületen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

7

3.

Eljárás rendje

Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
8)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. június

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
9)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
10)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
13)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
11)
1.
2.
3.
4.
5.

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
12)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja
4022 m2 zöldterület megújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. október
Építési beruházás - Mechanikai földút stabilizáció
Öregszőlőben
19500 m2 földút stabilizálása
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. június
2018. november
Építési beruházás - Belterületi utak építése és
felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának út és zöldterület karbantartó
eszközbeszerzése
1 db traktor és kiegészítő berendezések beszerzése
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Villamosenergia beszerzés 2019.
1.017.000 kWh villamosenergia beszerzése
2018. szeptember
2019. december
Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű orvosi ügyelet
ellátása
24 hónap
2018. május
2020. augusztus
Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési
szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Szúnyog gyérítés 932 ha területen
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3.

Eljárás rendje

4.
5.
13)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
14)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. december
Építési beruházás - Közlekedésbiztonsági kerékpárút
építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a
Hídfő utca között
1006 fm kerékpárút építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. szeptember
2019. december
Építési beruházás - Út és parkoló építés
Gyomaendrődön 2018.
5+6 férőhelyes parkoló építés és útépítés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. augusztus
2018. november

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
"Határozat módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2018. (IV. 26.) Gye. Kt. határozatot az alábbiak
szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyomaendrődi vízitúra megállóhely kialakításának”
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr
Esztári Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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