Beszámoló
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervéről

Közbeszerzési eljárás megnevezése

Építési beruházások
Beszerzés forrása

1

Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők építésére

saját forrás

2

Vállalkozási szerződés forgalomirányító berendezések korszerűsítésére, felújítására,
üzemeltetésére

saját forrás

3

4

Szekszárdi Ipari Parkban légvezeték kiváltás és optikai kábel kiváltás

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

Közbeszerzési eljárás státusza
A közbeszerzési eljárás lefolytatására forráshiány miatt nem került
sor.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására forráshiány miatt nem került
sor.

TOP-6.1.1-16 pályázati forrás

A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, a
projektben megvalósításra kerülő közvilágítás kiépítéssel egy
eljárásban kerül majd kiírásra 2019. évben, részajánlattételi lehetőség
biztosításával.

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

Az eljárás még nem került megindításra, mivel a tervkészítésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok alapján
a bíráló bizottság 2018. decemberben javasolta a döntéshozó
számára a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítását fedezethiány miatt.

5

TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai

TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok mindegyike
meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az eljárás
eredménytelenné lett nyilvánítva 2018. novemberben. Ezt követően
az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők meghívásával hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás kerül lefolytatásra annak érdekében, hogy
az ajánlati ár és/vagy a műszaki tartalom csökkenthető legyen.

6

TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázat keretében Fenntartható városi közlekedés című
pályázat beruházás kivitelezési feladatai

TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás nem került megindításra, tekintettel arra,
hogy a beruházás tervei módosítás alatt álltak.

7

Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – építési beruházás

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, azonban az eljárás
erdeménytelen volt, mert mindegyik érvényes ajánlat meghaladta a
rendelkezésre álló fedezetet. Az Önkormányzat várhatóan
konzultációs eljárást fog lefolytatni a lehetséges kivitelezőkkel a
műszaki tartalom csökkentése, illetve a magas árat okozó problémák
feltárása érdekében.

8

Városi bölcsőde fejlesztése – építési beruházás

TOP-6.2.1-16SE1-2017-00002 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot
tevő vállalkozóval (T-Build Kft.) a szerződés aláírása megtörtént. A
vállalkozó részére a munkaterület átadásra került.

9

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A legkedvezőbb ajánlatot
tevő vállalkozóval (PSN Kft.) a szerződés aláírása megtörtént. A
vállalkozó részére a munkaterület átadásra került.

10

Új orvosi rendelő építése Szekszárdon, Szabó Dezső u.

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás

Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a
tervek nem készültek el, így a jóváhagyásuk sem történt meg.

Közbeszerzési eljárás megnevezése

Építési beruházások
Beszerzés forrása

11

Felnőtt- és gyermekügyeletnek, egy gyermek háziorvosnak és védőnői szolgálatnak helyet
adó egészségügyi központ kialakítása az Ybl Miklós u. 1. szám alatt

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00013 pályázati forrás

12

Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

13

Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

14

Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi utak, járdák, építése,
karbantartása

saját forrás

Közbeszerzési eljárás státusza
Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a
tervek nem készültek el, így a jóváhagyásuk sem történt meg.
Az eljárás még nem került megindításra, mivel jelenleg a tervek
közbeszerzésének előkészítése zajlik.
Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a
tervek 2018. év végén készültek el, így már nem volt idő a
közbeszerzési eljárás előkészítésre sem.
Az eljárás 2018. decemberében indításra került, ajánlattételi határidő:
2019. január 25.

Szolgáltatás megrendelés
15

Újvárosi temető tartalék területének tereprendezési munkái, parcella kialakítások

saját forrás

A közbeszerzési eljárás forráshiány miatt nem került lefolytatásra.

16

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő Köztemetők
üzemeltetésére és fenntartására

saját forrás

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes
volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft.
adta.

17

Fenntartható Városi Mobilitási terv elkészíttetése Szekszárd város részére

TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes
volt. A szerződés aláírásra került a legkedvezőbb ajánlatot adó Globalterv Kft. és InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft.
alkotta Konzorciummal.

18

Engedélyeztetési tervek elkészítése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 kódszámú
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében

TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás

A szolgáltatás értéke nem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt,
ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor.

19

Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - tervezés

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

Az eljárás kapcsán készítendő ajánlattételi felhívás előkészítés és
egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején indul.

20

Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter készítése

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

21

Parkfenntartás-zöldfelületek gondozása

saját forrás

A szolgáltatás értéke (akcióterv) nem érte el a közbeszerzési
értékhatárt, ezért arra az Önkormányzat három ajánlattevős,
meghívásos beszerzési eljárást folytatott le. A kataszter készítése a
pályázatnak nem kötelező eleme, ezért annak megvalósításától az
Önkormányzat eltekint.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és
egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején elindul.

22

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule enegetikai korszerűsítését célzó beruházás
tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok (ajánlattételi
határidő: 2018. december 7.) mindegyike meghaladja a rendelkezésre
álló fedezetet, ezért a Bíráló Bizottság (2018. december 19-én)
javasolta Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy a Kbt. 70. § (1)
bekezdés rendelkezése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése
nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.
Tekintettel az év végére, az eljárást lezáró döntés meghozatalára
2019. január elején kerül sor.

23

Szekszárd Megyei Jogú Város területén új Tudásközpont (interaktív könyvtár és levéltár)
épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

Modern Városok Program

A közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés megkötésre került a
legkedvezőbb ajánlatot adó Építész Alkotóműhely Kft-vel

Közbeszerzési eljárás megnevezése

Építési beruházások
Beszerzés forrása
Árubeszerzés

Közbeszerzési eljárás státusza
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes
volt. A legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partner Energiakereskedelmi
Zrt. tette.
Az eljárás nem került lefolytatásra, tekintettel arra, hogy még a
kivitelezés sem indult el.

24

Villamos energia beszerzése

saját forrás

25

Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – eszközbeszerzés

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

26

Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - eszközbeszerzés

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás

A szükséges eszközök (köztéri bútorok) az építési beruházásra kiírásra
kerülő közbeszerzési eljárásban kerülnek majd beszerzésre, ezért erre
külön közbeszerzési eljárás nem kerül lefolytatásra.

27

Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése

TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és
egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején elindul.

