Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2017. június 27-én tartandó ülésére
Tárgy: A 2017. évi közbeszerzési terv módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2017.(02.28.) számú határozatával az
alábbi döntést hozta: „
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési tervről szóló
előterjesztést elfogadja. Amennyiben közbeszerzés köteles projekt indulhat Izsák Város
Önkormányzatánál, akkor a bekövetkezését követő testületi ülésen a tervet módosítani kell.
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31.Felelős: Mondok József polgármester.”
A tervezett 2017. évi közbeszerzésekről a fenti határozathoz kapcsolódó előterjesztésben
részletes tájékoztatást kapott a Képviselő-testület. Ebből kettő a megvalósulás szakaszába
lépett.
1.) A TOP -3.2.1-15-BK1-2016-00012 számú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése elnevezésű” projekt, melynek bruttó költsége 67.700.920 Ft. Ez az „
Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése” munkáira vonatkozik, a támogatási
szerződés aláírása 2017. június 7. napján aláírásra került. Konzorciumi partner: BácsKiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
A pályázat nettó értéke 53.464.724,-Ft, így a közbeszerzési eljárás típusa a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény( továbbiakban: Kbt.) harmadik
rész 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.
2.) A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005. azonosítási számú „A Kossuth tér arculati
megújítása, piactér kialakítása” című projekt. A pályázati végösszeg: 330.000.000,Ft. A támogatási szerződés részünkről 2017. június 9-én került aláírásra. Konzorciumi
partner : Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
II.
1.) Szennyvízberuházás:
Új fejlemény, hogy a „ Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-0003 azonosítószámú
projekt keretében, Izsák-Orgovány- Ágasegyháza, Kenderes, Jászfényszaru – Pusztamonostor
és Tápiószőlős településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDC Sárga Könyv feltételei szerint”
projekt közbeszerzési eljárása újranyitásra került. Itt tudni kell, hogy a konzorcium vezetője a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda.

-22.) Vásárolt étkeztetés:
A Közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben is jelzésre került a
vásárolt étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása és ez került megerősítésre
a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda BÁCSÁHI/366-3/2017. számú ellenőrzési jelentés tervezet 8. oldal „ Izsák Város Önkormányzat
Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK) belső kontroll rendszere” rész 3. pont
utolsó mondata: „ A vásárolt élelmezés vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
értékhatárt a teljesítési adatok, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.”
A 2016.évi zárszámadási adatok szerint a vásárolt étkeztetés értéke:
- gyermekétkeztetés
40.518.526 Ft
- szünidei étkeztetés
783.665 Ft
Összesen:
41.302.191 Ft
A felnőtt étkeztetés esetében az összeg:

6.101.840 Ft.

A (közétkeztetési) szolgáltatások esetében nettő 15 millió forint a közbeszerzési értékhatár.
Továbbá a Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatásnak minősül, ami azt jelenti, hogy
ebben az esetben az uniós értékhatár nettó 230 millió forint. A leírtakra tekintettel a
közétkeztetési közszolgáltatás beszerzésének eljárásfajtája: a Kbt. harmadik rész 113.§
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a határozat-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. június 20.
(: Mondok József:)
polgármester
Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák város 2017. évi közbeszerzési tervét – a
17/2017.(02.28.) számú határozat visszavonásával – az alábbiak szerint fogadja el:
___________________________________________________________________________
Projekt megnevezése
nettó összege
eljárás típusa
___________________________________________________________________________
Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése
53.464.724 Ft
Kbt. harmadik rész
(TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00012.)
115.§ (1) bekezdés
Kossuth tér arculati megújítása, piactér
kialakítása (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005)
Közétkeztetési szolgáltatás

259.842.520 Ft
40.000.000 Ft

Kbt. harmadik rész
115.§ (1) bekezdés

Kbt. harmadik rész
113.§-a.
__________________________________________________________________________
Határidő: folyamatos, illetve támogatási szerződések szerint.
Felelős: Mondok József polgármester

