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Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkájáról 
 
 
A Közbeszerzési Bizottság a munkáját a 2004. május 1-jén hatályba lépett többször 
módosított közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint 
a többször módosított 102/2013. (IX.10.) Öh. számú határozattal elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzat alapján végzi. A törvényt az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása 
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a 
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében – összhangban a 
közbeszerzések terén nemzetközi szerződéseinkkel és az Európai Közösség jogszabályaival – 
alkotta. E törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az 
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek 
lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A 
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény alkalmazandó.  
 
A Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2014.(X.22.)Öh. számú 
határozatával megválasztotta az 5 fős Közbeszerzési Bizottságot: 
 
Elnök:   Sós Tibor – képviselő  
Elnökhelyettes: Zsiros József – képviselő  
Tagok:    Puja György – képviselő  

Adorján József – külsős tag  
Kiss Ernő – külsős tag (Településszervezési irodavezető) 
 

A Bizottság összetételéből adódóan (3 tag is képviselő) szükségessé vált és a továbbiakban is 
válik, hogy az eljárásokhoz Közbeszerzési Bíráló Bizottságot hozzunk létre, melynek tagjai 
jogi-, pénzügyi-, közbeszerzési-, és az adott közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kell 
rendelkezzenek.  
A Közbeszerzési Bizottság 2015-ben a következő határozatokat hozta:      
 
2015. FEBRUÁR 11. 
D5   1/2015. (II.11.) KB. számú határozat: „Létavértesi mikrotérség modellkísérleti 

programjának létrehozása” elnevezésű, 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0027 
azonosítószámú projekthez platform tréning 
és oktatási segédlet megvalósításának 
szerződő ajánlattevője Pannon Hospital Kft. 
4026 Debrecen, Bem tér 25.fszt.2. 
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D5   2/2015. (II.11.) KB. számú határozat: „Létavértesi mikrotérség modellkísérleti 
programjának létrehozása” elnevezésű, 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0027 
azonosítószámú projekthez Önkéntesek 
képzése és Intenzív képzés szakemberek 
tevékenység ellátására szerződő ajánlatevő 
cég a BO-DIA Kft. 4026 Debrecen, Hatvan 
u.53.1.em.13. 

 
D5   3/2015. (II.11.) KB. számú határozat: „Létavértesi mikrotérség modellkísérleti 

programjának létrehozása” elnevezésű, 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0027 
azonosítószámú projekthez 
Szükségletdiagnosztikai kézikönyv és 
„JELEZZÜNK?!?!?!” cím ű útmutató 
elkészítésére a szerződő ajánlattevő a 
Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft. 4026 
Debrecen, Bem tér 25.fszt.2. 

 
D5   4/2015. (II.11.) KB. számú határozat: „  Települési kommunális hulladék elszállítása  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad 
és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül” tárgyú közbeszerzési eljárásra tett 
ajánlatának felhívását elfogadja. 

 
2015. MÁJUS 26. 
 
D5   5/2015. (V.26.) KB. számú határozat: „  Települési kommunális hulladék elszállítása  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Kokad 
és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén 
belül” tárgyú közbeszerzési eljárásra tett 
ajánlatának felhívását elfogadja. 

 
2015. AUGUSZTUS 3. 
 
 
D5   6/2015. (VIII.03.) KB. számú határozat:  A KEOP-2015-5.7.0 jelű „Létavértes Város  

Önkormányzata középületeinek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
pályázat közbeszerzési eljárás rendjének 
elfogadásáról 

 
D5   7/2015. (VIII.03.) KB. számú határozat:  A KEOP-2015-5.7.0 jelű „Létavértes Város  

Önkormányzata középületeinek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
pályázat ajánlattételi felhívásának 
elfogadásáról 
 

D5   8/2015. (VIII.03.) KB. számú határozat:  A közbeszerzési eljárásban meghívandó cégek  
kijelöléséről és a részükre kiküldendő 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
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megküldéséről – Márkó-BAU Generál Kft., 
Gajf-Ép Generál Kft, Dryvit Profi Kft 

 
D5   9/2015. (VIII.03.) KB. számú határozat:  A Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 
2015. OKTÓBER 13. 
 
D5   10/2015. (X.13.) KB. számú határozat:  „Létavértes Kossuth utca 6. szám alatti  
       használaton kívüli óvoda épület  
       egészségházzá  alakítása”tárgyában  
       közbeszerzésre meghívandó öt   
       cég meghatározása 

 
D5   11/2015. (X.13.) KB. számú határozat:   „Létavértes Kossuth utca 6. szám alatti 
       használaton kívüli óvoda épület  
       egészségházzá alakítása”tárgyában az  
       ajánlattételi felhívás és  dokumentáció  
       elküldése 
 
D5   12/2015. (X.13.) KB. számú határozat:  Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 
 
 
2015. NOVEMBER 30. 
 
D5  13/2015. (XI.30.) KB. számú határozat:  Létavértes Városi Önkormányzat és  
       intézményei tisztítószer beszerzésére kiírt 
       pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, 
       pontosítást követően új kiírásról  
       
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására! 
 
Létavértes, 2015. december 10. 
 
        Sós Tibor 
                Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 


