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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

ELNÖKÉTŐL 

 

 

                 ESZÁMOLÓ 
 

Közbeszerzési Bizottság 2018. évi munkájáról 
 

A Közbeszerzési Bizottság a munkáját a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), 

27.§-ában meghatározott, valamint a többször módosított 43/2017. (III.29.) Öh. számú 

határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján végzi a KB által javasolt 

2/2017.(III.28.) KB. számú határozata szerint. 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.  

2018. áprilisban az éves Közbeszerzési Terv 676.668.000 Ft nettó becsült értékkel elfogadásra 

került három építési beruházással: Az „Iparterület fejlesztése Létavértesen” TOP-1.1.1-15-

HB-2016-00015 számú pályázat, Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése 

geotermális energia felhasználásával TOP-2.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból, VP6-

7.2.1-7.4.2.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat elfogadásával.  

2018. januárban az önkormányzat és intézményei részére beszállított nyersanyagok szállítói 

versenyeztetése megtörtént, részükre ajánlattételi felhívás került megküldésre, majd áprilisban 

megtörtént az eredményhirdetés irodaszer, tisztítószer és élelmiszer beszerzésre a 

legalacsonyabb beszerzési ár alapján. A Bizottság döntött a Létavértesi Arany János Általános 

Iskola épületének fűtés-gépészeti szerelési feladatainak ellátásról. Három árajánlatkérés került 

megküldésre. A legalacsonyabb összegű árajánlatot nyújtó Vértes Gázszer Bt – 4283 

Létavértes, Bács-köz 4. – került ki nyertesnek, és a szerződést vele kötötte meg az 

önkormányzat.  A 2018.októberben az egyik legfontosabb esemény, hogy a bölcsőde 

megkezdte működését, melyhez augusztusban a bútor szállítóit kellett kiválasztani a 

beérkezett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese a Hor Zrt. lett.  

 

 

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) 
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A Közbeszerzési Bizottság 2018-ban a következő határozatokat hozta: 

 

2018. JANUÁR 24. 

 
1/2018. (I.24.) KB. számú határozat:  Javaslattétellel élnek a polgármester felé a nyersanyag 

beszállítók részére történő ajánlattételi felhívás 

tárgyában 

 

2018. FEBRUÁR 8. 

 
2/2018. (II.08.) KB. számú határozat  2018. évi költségvetés elfogadása 

 

2018. MÁRCIUS 19. 
 

3/2018. (III.19.) KB. számú határozat  Ajánlattételi felhívás tisztítószerek 

 

4/2018. (III.19.) KB. számú határozat   Ajánlattételi felhívás irodaszerek 

 

5/2018. (III.19.) KB. számú határozat   Ajánlattételi felhívás élelmiszerek 

 

2018. ÁPRILIS 11.    Ajánlattételi felhívás tisztítószerek 
 

2018. ÁPRILIS 17. Tisztítószerek, irodaszer, élelmiszer pályázatok 

értékelése 

2018. ÁPRILIS 23. 
 

6/2018. (IV.23.) KB. számú határozat  Irodaszer beszerzés eredményhirdetése – Plagula 

Papír Kft. 

 

7/2018. (IV.23.) KB. számú határozat  Tisztítószer beszerzés eredményhirdetése – Demeter 

Józsefné 

  

8/2018. (IV.23.) KB. számú határozat  Élelmiszer beszerzés eredményhirdetése 

  

9/2018. (IV.23.) KB. számú határozat  Közbeszerzési Terv elfogadása  

 

2018. MÁJUS 23. 
 

10/2018. (V.23.) KB. számú határozat  nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz 

összegyűjtése – bontás  

2018. MÁJUS 29. 
 

11/2018. (V.29.) KB. számú határozat  EFOP Derecske vízitábor  

 

12/2018. (V.29.) KB. számú határozat  nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz 

eredményhirdetés 

2018. JÚNIUS 15. 
 

13/2018. (VI.15) KB. számú határozat  Vértes Gázszer Bt. látja el a Létavértesi Arany János 

Általános Iskola fűtés gépészeti feladatait 
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2018. JÚLIUS 30. 
 

14/2018. (VII.30.) KB. számú határozat EFOP Derecske – helyiség bérlet beszerzési eljárás 

 

15/2018.(VII.30.) KB. számú határozat  EFOP Derecske- szabadidős tevékenységek – 

étkeztetés biztosítása  

 

2018. AUGUSZTUS 1. 
 

16/2018. (VIII.01.) KB. számú határozat EFOP Derecske – pénzügyi tábor anyagbeszerzés  

 

2018. AUGUSZTUS 3. 
 

17/2018. (VIII.03.) KB. számú határozat EFOP Derecske – pénzügyi tábor lebonyolítása  

 

2018. AUGUSZTUS 6. 
 

18/2018. (VIII.06.) KB. számú határozat EFOP Derecske személyszállítás    

 

2018. AUGUSZTUS 13. 
 

19/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Bölcsődei bútorok beszerzése - HOR Zrt. Budapest 

 

20/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Geotermális pályázat közbeszerzési eljárás 

lebonyolításának nyertese – T-Captatione 

Közbeszerzési Tanácsadó Kft – Debrecen, Csigekert 

u.75. 

 

21/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Geotermális pályázat – közbeszerző kiválasztása 

műszaki feladatok ellátására MED-ÉP-TEAM Ipari és 

Kereskedelmi Bt.7831 Pellérd, József A. u.16. 

 

22/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Iparterületfejlesztés TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 

projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 

ellátása Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit 

Kft. Nyíradony, Kossuth u.2. által 

  

23/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Iparterületfejlesztés TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 

projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásra kiírt beszerzési eljárás 

eredménytelen 

 

24/2018. (VIII.13.) KB. számú határozat Iparterületfejlesztés TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 

projekthez kapcsolódó közbeszerzéssel kapcsolatos 

feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás nyertese 

DEBKÖZ Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 4032 

Debrecen, Poroszlay út 27.által 

 

2018. SZEPTEMBER 17. 
 

25/2018. (IX.17.) KB. számú határozat Iparterületfejlesztés Létavértesen TOP-1.1.1-15-HB1-

2016-00015 projekthez kapcsolódó műszaki 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátására kiírt 
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beszezési eljárás nyertese CIVIS Komplex Mérnők 

Kft. 4030 Debrecen, Gizella u.13/D   

 

Iparterületfejlesztés Létavértesen TOP-1.1.1-15-HB1-

2016-00015 projekt keretein belül közművesítés 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésére kiírt beszerzési eljárás nyertese 

KARAKAL Bt. 4032 Debrecen, Károli Gáspár u.11. 

     

2018. OKTÓBER 24. 
 

27/2018. (X.24.) KB. számú határozat  EFOP-2.4.3-18-2018-00012 a Szociális 

szükséglakások Létavértes, Temető u. 23. felújítására 

benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati árat 

ajánló gazdasági szereplő a Profital 2004 Kft. 

18.779.530 Ft + ÁFA, Bruttó 23.850.003.-Ft 

összegben 

 

 

2018. NOVEMBER 16. 
 

28/2018. (XI.16.) KB. számú határozat  DELA Könyvkiadó Kft. a legalacsonyabb ajánlattevő 

a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosítószámú 

Létavértes Város közintézményeinek 

fűtéskorszerűsítése geotermális energia 

felhasználásával  

 

 

A Bizottság munkájához segítséget nyújtó önkormányzati dolgozóknak köszönöm meg egész éves 

munkájukat, a Bizottság tagjainak pedig az együttműködő hozzáállását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi munkáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

Létavértes, 2018. december 13. 

 

        Sós Tibor sk. 

                Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 


