Előterjesztés
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó
közbeszerzési beszámolójának elfogadására, valamint a 2020. évi
közbeszerzési tervére

Előterjesztés
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó
közbeszerzési beszámolójának elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évben
közbeszerzéseiről jelen előterjesztés ad tájékoztatást.

lefolytatott,

illetőleg

lezárult

Statisztikai adatok:
A 2019. évben lefolytatott, lezárt közbeszerzések száma:

11 db

Összes ajánlati/részajánlattételi lehetőség:

88 db

Benyújtott

Közbeszerzés

Eljárástípus

tárgya/megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

Jókai utca út- és járda felújítása II.
ütem

(ajánlattételi felhívással

(ajánlattételi felhívással

Művelődési Központban

megindított) nyílt eljárás
(ajánlattételi felhívással
Kbt. 113. § szerinti nyílt
eljárás

energetikai korszerűsítése (2 rész)
Önkormányzati tulajdonú épületek
energetikai korszerűsítése (2 rész)

Építési beruházás

4

31 725 724 Ft

Nemzeti

Építési beruházás

4

46 323 140 Ft

Nemzeti

Építési beruházás

4

67 770 739 Ft

3

36 890 000 Ft

megindított) nyílt eljárás

Sátoraljaújhelyen

Faluház és általános iskola

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti

Kiviteli tervek elkészítése

játszótér kialakítás (2 rész)

Szerződéses ár

megindított) nyílt eljárás

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos

Szabadidő park felújítás és

ajánlatok

Kbt. 115. § szerinti

Kbt. 115. § szerinti

irodaépület építése

Eljárás tárgya

száma

Belsőterek felújítása a

Ipari parkban porta és központi

Eljárásrend

Nemzeti

Szolgáltatás
megrendelés

Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással

Nemzeti

Építési beruházás

6

Nemzeti

Építési beruházás

10

Nemzeti

Építési beruházás

8

Nemzeti

Építési beruházás

3

megindított) nyílt eljárás
Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással
megindított) nyílt eljárás
Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással
megindított) nyílt eljárás

998 340 Ft
35 832 707 Ft
12 259 832 Ft
94 101 921 Ft
34 809 975 Ft
62 742 596 Ft

Kbt. 115. § szerinti
8

Játszótér és sétány kialakítása

(ajánlattételi felhívással

128 909 582 Ft

megindított) nyílt eljárás

9

Turisztikai fejlesztések
Sátoraljaújhelyen (7 rész)

25 607 119 Ft

Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással
megindított) nyílt eljárás

Nemzeti

Építési beruházás

27

9 842 720 Ft
1 432 238 Ft
36 097 750 Ft

2
28 473 386 Ft
18 840 471 Ft
56 340 246 Ft
10

11

Tematikus játszótér és kerékpáros
pumpapálya

Képzési szolgáltatások 5 részben

Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással

Nemzeti

Építési beruházás

4

49 735 727 Ft

megindított) nyílt eljárás
Kbt. 113. § szerinti nyílt
eljárás

Nemzeti

27 517 050

Szolgáltatás

15

megrendelés

1 020 000
1 620 000

Összesen

88

808 891 263 Ft

A közbeszerzési eljárások keretében benyújtott ajánlatok száma mindösszesen: 88 db
Megkötött közbeszerzési szerződések száma:
Megkötött közbeszerzési szerződések összértéke (nettó Ft):

22 db
808 891 263 Ft

A statisztikai adatok alapjául szolgáló eljárások:
Valamennyi közbeszerzés nemzeti eljárásrendben zajlott, azaz közbeszerzési szempontból
kisebb értékűnek tekinthető beszerzések történtek az elmúlt évben. Valamennyi eredményes
eljárás szerződéskötéssel zárult.
A lefolytatott közbeszerzési eljárások során előzetes vitarendezési kérelem a „Képzési
szolgáltatások 5 részben” eljárás esetében történt, ezen eljárás tekintetében jogorvoslat
indult a döntőbizottság előtt, de mint elkésett jogorvoslat az megszüntetésre került.
Kérem, hogy a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési beszámolót a képviselő-testület elfogadni
szíveskedjen.
Miskolc, 2020. március 12.

Dr. Kovács Péter s.k.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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Határozati javaslat
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó
közbeszerzési beszámolót elfogadja.
Határidő: nincs

Előterjesztés
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervére
Tisztelt Képviselő-testület!
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja
alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet.
A Kbt. 42.§-a alapján a költségvetési év elején az ajánlatkérőnek minősülő
szervezeteknek közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet legkésőbb március 31-ig el kell fogadni, és
haladéktalanul közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban. A közbeszerzési terv ennek megfelelően nyilvános, az
adott évre vonatkozó tervet 5 évig meg kell őrizni.
A jelen előterjesztés szerinti terv az Önkormányzat uniós, hazai, és esetlegesen saját
forrásból megvalósítandó – a 2020. költségvetési évre előirányzott –beszerzéseit
tartalmazza.
A 2020. évi közbeszerzési terv a korábbi tervekhez hasonlóan nem vonja maga után az
abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az
ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy
egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A jelen előterjesztés mellékletében az EKR (elektronikus közbeszerzési rendszer)
szerinti terv szerepel, mivel a közzétételi kötelezettség az EKR-ben történő rögzítéssel
valósul meg.
Az EKR tervsorainak kiegészítéseként az egyes eljárások esetében az alábbi kiegészítő
információkat adom meg a Tisztelet Képviselő-testület részére:
Vár és környezetének fejlesztése: az eljárás megindult, jelenleg még folyamatban van;
A beruházás a Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028
projektből valósul meg, az építési beruházás becsült értéke az alábbiak szerint alakul:
1. rész: Sátoraljaújhelyi vár fejlesztése: 408 624 764 nettó Ft
2. rész: Kiszolgáló létesítmények, út, parkoló: 695 168 330 nettó Ft
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Eszköz beszerzés (beléptető kapuk, optikai hálózat fejlesztés): az eljárás nem indult
meg, jelenleg előkészítés alatt áll; A beruházás a Magas-hegyi Sportcentrum
szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 projektből valósul meg, az
árubeszerzés becsült értéke: 31 496 063 nettó Ft
Kiállítás installáció, IT eszközök és szoftverek beszerzése: az eljárás nem indult meg,
jelenleg előkészítés alatt áll; A beruházás a Zempléni és Abaúji várak fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00028 projektből valósul meg, az árubeszerzés becsült értéke:
28 570 840 nettó Ft
Crosspálya parkoló: az eljárás nem indult meg, jelenleg előkészítés alatt áll; A
beruházás a Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-172018-00029 projektből valósul meg, az építési beruházás becsült értéke: 249 900 780
nettó Ft
Felvonó környezetrendezés (árusító helyek) és Szár-hegy kilátó pont kialakítás: az
eljárás nem indult meg, jelenleg előkészítés alatt áll; A beruházás a Magas-hegyi
Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 projektből valósul
meg, az építési beruházás becsült értéke: 136 000 000 nettó Ft
Libegők: az eljárás nem indult meg, jelenleg előkészítés alatt áll; A beruházás a Magashegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 projektből
valósul meg, az építési beruházás becsült értéke: 1 512 885 930 nettó Ft
Cross-Bike (Interreg): az eljárás megindult, döntés született benne, jelenleg
szerződéskötési moratórium időszaka alatt áll; A beruházás az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló "Cross-Bike" című,
SKHU/1601/2.2.1/360 pályázat keretében valósul meg, az építési beruházás becsült
értéke: 489 972 nettó Euro kb.: 161 841 823 nettó Ft
Szeder utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés: az eljárás nem indult meg, jelenleg
előkészítés alatt áll; A beruházás hazai, belügyminisztériumi támogatási forrásból
valósul meg, az építési beruházás becsült értéke: 50 855 342 nettó Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatások: az eljárás megindult és le is zárult. A beszerzés a
Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029
projektből valósul meg, az szolgáltatás megrendelés szerződött értéke:
1.rész: Általános magas építés 3 263 540 nettó Ft
2.rész: Közlekedési létesítmények 12 509 000 nettó Ft
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Pince szellőzők helyreállítási munkái: az eljárás megindult, jelenleg folyamatban van.
A beszerzés a GINOP 7.1.6-16-2017-00005 projektből valósul meg, az építési beruházás
becsült értéke: 5 569 462 nettó Ft
Ungvári pincesor összekötő út: az eljárás nem indult meg, jelenleg előkészítés alatt áll;
A beruházás a Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-172018-00029 projektből valósul meg, az építési beruházás becsült értéke: 25 000 000
nettó Ft
Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Kbt. előírásával összhangban a Tisztelt
Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét fogadja
el.
Miskolc, 2020. március 12.
Dr. Kovács Péter s.k.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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Határozati javaslat

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján előírt kötelezettségének eleget
téve, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a jelen
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felhívja
• a polgármestert, a jegyzőt és a közbeszerzési szakértőt, hogy a tervben
elfogadott közbeszerzési eljárásokat – amennyiben az eljárás lefolytatásának
feltételei adottak – készítsék elő, illetőleg folytassák le.
• a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési tervnek az EKR-ben történő
közzétételéről, valamint az évközben szükséges módosításokról határidőben
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Vár és környezetének fejlesztése

1.rész:
Sátoraljaújhe
lyi vár
fejlesztése
2.rész:
Kiszolgáló
létesítménye
k, út, parkoló

Eszköz beszerzés (beléptető kapuk,
optikai hálózat fejlesztés)

Eszköz
beszerzés
(beléptető
kapuk,
optikai
hálózat
fejlesztés)

3.

Kiállítás installáció, IT eszközök és
szoftverek beszerzése

Kiállítás
installáció, IT
eszközök és
szoftverek
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

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

4.

Crosspálya parkoló

Crosspálya
parkoló

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

1.

2.

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

Nemzeti
eljárásrend

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

2020. január

2021. szeptember

Nemzeti
eljárásrend

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

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

5.

Felvonó környezetrendezés (árusító
helyek) és Szár-hegy kilátó pont
kialakítás

Felvonó
környezetren
dezés
(árusító
helyek) és
Szár-hegy
kilátó pont
kialakítás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

2020. Második
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

6.

Libegők

Libegők

Nemzeti
eljárásrend

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

7.

Cross-Bike (Interreg)

Cross-Bike
(Interreg)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

8.

Szeder utca útfelújítás és csapadékvíz
elvezetés

Szeder utca
útfelújítás és
csapadékvíz
elvezetés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

Műszaki ellenőri szolgáltatások

Műszaki
ellenőri
szolgáltatáso
k

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

10.

Pince szellőzők helyreállítási munkái

3980
Sátoraljaújhe
ly, Ungvári
Pincesor és
Pincék
völgye
3256/33;36;3
7 hrsz.
ingatlanok

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

11.

Ungvári pincesor összekötő út

Ungvári
pincesor
összekötő út

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

9.

