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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 24-i ülésén
megtárgyalta a 2013. évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló előterjesztést,
és az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
112/2014.(VI.24.) határozata
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város
Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési eljárásokról készült
beszámolót és éves statisztikai összegzést jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 2013 évi
közbeszerzésekről szóló beszámoló és a statisztikai összegzés
megjelentetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester
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BESZÁMOLÓ
Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról

Szécsény Város Önkormányzata a 2013. évben végrehajtott közbeszerzéseiről a közbeszerzési
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
szóló 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 36. §. (1) bekezdése alapján az éves statisztikai
összegzésről alábbi tájékoztatást adom:
2013. évben megkezdett és lebonyolított közbeszerzések:
közbeszerzések száma:
benyújtott ajánlatok száma
szerződések száma
szerződések összértéke

8 db
24 db
8 db
214.102.306 Ft+áfa

Szécsény Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatott
eljárások:
1. „Alternatív energiatermelési technológia kiépítése napelemek és tartozékai felépítésével,
valamint ahhoz kapcsolódóan a rendszer Áramszolgáltató részéről történő
engedélyeztetési eljárásnak lebonyolítása” című pályázat építési kivitelezői munkáira
beérkezett 3 db ajánlat közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatát fogadta el a képviselő-testület - a Hungarian Solar Kft (2113 Erdőkertes,
Szőlősor utca 72.) 22.049.450 Ft+áfa összegben.
2. „Szécsény közútjainak felújítása”, a „Téli és egyéb értékteremtő” és a „Belvíz elvezetési
program” elemében a közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett 3 db ajánlatok
közül, mint a legkedvezőbbet, a Tarjánmix Kft. (3100 Salgótarján, Corvin út 17.)
ajánlatát fogadja el 1.000.000 Ft + 27 % áfa, összesen 1.270.000 Ft összegben.
3. „Kistérségi startmunka mintaprogram Szécsény Város Önkormányzata Belvízelvezetés
programelem támogatása” és „Kistérségi startmunka mintaprogram Szécsény Város
Önkormányzata Közút hálózat javítása a települések belterületén programelem
támogatása” és a „Szécsény Város Önkormányzata kistérségi startmunka mintaprogram
téli és egyéb értékteremtő”című támogatás megvalósításához kötődő szóródó speciális
árubeszerzésre. A beérkezett 3 ajánlat közül, mint legkedvezőbbet a Zöld Élet Szociális
Szövetkezet (3177 Rimóc, Nagykert út 31.) ajánlatát fogadta el a képviselő-testület
17.500.000 Ft+áfa összegben.
4. „Kistérségi startmunka mintaprogram Szécsény Város Önkormányzata Belvízelvezetés
programelem támogatása” és „Kistérségi startmunka mintaprogram Szécsény Város
Önkormányzata Közút hálózat javítása a települések belterületén programelem
támogatása” című támogatás megvalósításához szükséges gépi szolgáltatás, gépi
mederkotrás munkáira.
A beérkezett 3 ajánlat közül, mint legkedvezőbbet a Zöld Élet Szociális Szövetkezet
(3177 Rimóc, Nagykert út 31.) ajánlatát fogadta el a képviselő-testület 19.430.000 Ft+áfa
összegben.
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5. Civilek Háza felújítása (Szécsény, Sas út 1.) tárgyú építési beruházás munkáira, a
beérkezett 3 ajánlat közül, mint legkedvezőbbet az Univerzál Építő Kft (3170 Szécsény,
Rákóczi út 135.) ajánlatát fogadta el a képviselő-testület 16.286.207 Ft+áfa összegben.
6. Szécsény város szociális célú városrehabilitációs projekt előkészítésére. A beérkezett 3
ajánlat közül, mint legkedvezőbbet a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Zrt. (3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) ajánlatát fogadta el a képviselő-testület
13.600.000 Ft+áfa összegben.
7. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 jelű „Társadalmi reintegráció Szécsényben” tárgyú építési
beruházásra: 1. az önkormányzati tulajdonú bérlakások kialakítása (Rákóczi út 70., 80. sz)
2. a Városi Rendőrkapitányság épületének felújítása, udvarának rendezése és önkéntes
tüzoltó őrs épület kialakítására, 3. projektben érintett épületek elérhetőségét biztosító
belterületi utak felújítására beérkezett 3 ajánlat közül az ajánlattételi felhívásban
meghatározott bírálati szempont alapján – legkedvezőbb ajánlati ár – az Út-Garantor Kft.
(1154 Budapest Szerencs u. 172.) és Fort-Bau Therm Kft. (1074 Budapest Dohány u. 29.)
Konzorcium árajánlatát fogadta el a képviselő-testület 145.336.099 Ft összegben. Az
építési beruházás jelenleg is folyamatban van, várhatóan 2014. szeptember 30-ig
befejeződik.
8. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 „Társadalmi reintegráció Szécsényben” című nyertes projekt
megvalósításához kapcsolódó „Könyvvizsgálat” elvégzésére. A beérkezett ajánlatok
közül, mint a legelőnyösebb ajánlatot, a Főnixbata Auditáló Kft. (székhelye: 1142
Budapest, Szatmár u. 53. fsz. 1.) 950.000 Ft+áfa összegű ajánlatát fogadta el a képviselőtestület.
Valamennyi közbeszerzés nemzeti eljárásrendben zajlott, mely az ajánlattételi felhívás
közzétételével, illetve a beszerzés értékétől függően közvetlen megküldéssel indult a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos, avagy a Kbt. 122/A §. szerinti tárgyalás
nélküli eljárásban. Az eredményes közbeszerzési eljárások mindegyike lezárult a
szerződéskötéssel. Jogorvoslati eljárásra egyik esetben sem került sor.
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