
iktatószám: SZ/378/13/2011. 
ELİTERJESZTÉS  

Éves Statisztikai összegzés 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 16. szakasza írja elı az ún. klasszikus 
ajánlatkérık számára az éves statisztikai összegzés elkészítése és a Közbeszerzések 
Tanácsának való megküldése feladatát, legkésıbb a következı év május 31. napjáig. 
2010. évben Önkormányzatunk, mint önálló ajánlatkérı szerepelt tizenegy projektre irányuló 
közbeszerzési eljárásban. Ebbıl kilenc projekt viszonylatában eredményes eljárást folytattunk 
le.  
Az ENTAR társulás keretében beszerzett földgáz mellett, az IVS önkormányzati elemeinek 
építési kivitelezése zajlott közösségi eljárásban. Utóbbival kapcsolatban azonban 
megjegyzendı, hogy az eljárás becsült értéke (145 mFt + áfa) csak a közösségi értékhatár 
kilenced részét teszi ki. Csupán azért volt muszáj közösségi eljárásban bonyolítani ezt az 
eljárást, mert a konzorciumi partner Magyar Közút Nonprofit Kft. tavaly még váltig 
ragaszkodott az uniós eljárásrendhez. 
A Ráday Pál Gimnázium felújítására, majd csupán a tornaterem tetıszerkezetének javítása 
témakörében az eljárások eredménytelenül zárultak. 
Ezen kívül, a hivatal akadálymentesítése tárgykörében kétszer is eredménytelenül zárult az 
eljárás, s csak a harmadik közbeszerzés zárult eredményesen. 
Az IVS önkormányzati elemeinek kivitelezése tekintetében, bár de jure az eljárás eredményes 
volt, azonban az RC Pécel konzorciummal a szerzıdéskötés hiúsult meg – sajnos alapvetıen a 
Magyar Közútnak Nonprofit Kft.-nek felróható –, több mint 60 napos hezitálás 
következtében. 
 
Az 1. számú melléklet részletesen – a Közbeszerzési Értesítı hozzáférési linkeivel kiegészítve 
– tartalmazza az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési eljárásait, amit a független hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó (Standarp Kft.) az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. számú 
mellékletébe foglalva fog határidıre megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 
 

Határozati javaslat  
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
2010. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. számú 
melléklete szerinti őrlapon való benyújtása érdekében, 2011. május 31. napjáig. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2011. május 30. 
    

Szöllısi Ferenc 
polgármester 

 
A döntés egyszerő többséget igényel. 
Az elıterjesztést készítette:  
 

dr. Székely Attila jogi elıadó 

 
Az elıterjesztést SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte:  Jeney Erzsébet irodavezetı 

 
 

Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben 
törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

Dr. Csizmadia Julianna 
címzetes fıjegyzı 
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Közösségi eljárásrend szerinti eljárások 
 
1.) Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja [KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0006 azn. sz.] 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó építési kivitelezési munkák 
KÉ-20560 (VIII. 02) ajánlati felhívás EUHL 
http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_20560_2010 

- KÉ-2010/140 iktsz: 29332/2010 tájékoztatás az elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_29332_2010 
 

+ ENTAR Elsı Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás keretében földgáz 
beszerzése KÉ-3460/2010  
(A Társulás intézményei részére az MSZ 1648/2000 sz. szabvány szerint meghatározott gázminıségi 
elıírásoknak megfelelı földgáz szállítása) 
 

 
 
Egyszerő eljárásrend szerinti eljárások 
 
A) Eredményes eljárások 
 
2.) Petıfi S. Ált Iskola energiafelhasználásának megújuló energiára való átállítása; 
KÉ-2010/74 iktsz: 16527/2010 
ajánlattételi felhívás; tárgyalásos elj. ind.: 2010.06.30.  
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_16527_2010 

KÉ-2010/128 iktsz: 26003/2010 (’10.10.29.) tájékoztatás az elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_26003_2010 

 
3.) Polgármesteri Hivatal 1-es épület akadálymentesítése  
egyszerő elj. 251. § (2) bek. sz. ind.: ’10.09.24. 
KÉ-2010/144 iktsz: 32607/2010; (’10.12.06.) tájékoztatás az elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_32607_2010 

 
4.) Péceli Napsugár Bölcsıde kapacitásbıvítése  
KÉ-2010/74 iktsz:16530/2010 ajánlattételi felhívás; tárgyalásos elj. ind.: 2010.06.30. 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_16530_2010 

KÉ-2010/131 iktsz: 26507/2010 (’10.11. 05.) tájk. elj.eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_26507_2010 
 

5.) Bölcsıdei eszközök beszerzése Kbt. 251. § (2) bek szerint 
egyszerő elj. 251. § (2) bek. sz. ind.: ’10.11. 24. 
KÉ-2011/9 iktsz: 36467/2010; (’11.01.21.) tájékoztatás az elj. eredményérıl; egyszerő elj.  
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_36467_2010 

 
 



 
 
 
 
 
6.) Szivárvány Óvoda hıszigetelése  
KÉ-2010/76 iktsz: 16532/2010 (’10. 07.05.) ajánlattételi felhívás; tárgyalásos elj.  
ind.: ’10.07.05.;  
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_16532_2010 

KÉ-2010/118 iktsz: 25112/2010 tájékoztatás elj. eredményérıl (’10.10.06.) 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_25112_2010 

 
7.) Pécel Város Önkormányzat közig. területén lévı közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek üzemeltetése, zavar elhárítása, karbantartása  
KÉ-2010/43 iktsz: 10392/2010 (’10.04.16.) ajánlattételi felhívás 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_10392_2010 

KÉ-2010/101 iktsz: 17229/2010 (’10.08.27.) tájékoztató az elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_17229_2010 

 
8.) Kond Vezér u. szilárd burkolattal való ellátása  
KÉ-2010/90 iktsz: 21376/2010 (’10.08.02.) ajánlattételi felhívás 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_21376_2010 

KÉ-2010/131 iktsz: 26511/2010 (’10.11.05.) tájékoztató elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_26511_2010 

 
9.) Péceli Ráday kastély márványistálló – kiviteli tervdokumentáció elkészítése  
– tárgyalásos elj. 252 § (1) bek. e) pont (125 § (2) bek. b) pont alapján 
KÉ-2010/140 iktsz: 29030/2010 (’10.11.26.) tájékozt. szerzd. módosításáról 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_29030_2010 

KÉ-2010/19 iktsz: 32607/2010 (’10.12.06.) tájékoztató elj. eredményérıl 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_32607_2010 
 

 
B) Eredménytelen eljárások 
 
- Polgármesteri Hivatal 1-es épület akadálymentesítése  
KÉ-2010/33 iktsz: 5682/2010  
ajánlattételi felhívás; tárgyalásos elj. ind.: ’10.03.22. 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_5682_2010 

KÉ-2010/72 iktsz: 16529/2010 
ajánlattételi felhívás; tárgyalásos elj. ind.: 2010.06.25.  
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_16529_2010  

 
- Ráday Pál Gimnázium tornatermének és II. épületének a tetıjavítása, illetve felújítása 
KÉ-2010/75 iktsz: 17655/2010 (’10.07.02.) 
http://kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID=Hirdetmeny.portal_17655_2010 

 
- Ráday Pál Gimnázium tornatermének tetıfelújítása  
KÉ-2010/118 iktsz: 25111/2010 (…) 251. § (2) bek sz. 
http://kozbeszerzes.hu/sid/popupFront/lid/popup/pid/0/bejelentkezettAjanlatkeroProperties?objectID=BejelentkezettAjanlatkero.portal_7758
&callback=none 
 

 


