JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2009. évi
KÖZBESZERZÉSI TERVE
A POLGÁRMESTERI HIVATAL, SZERVEZETI EGYSÉGEI SZERINTI FELADATI BONTÁSBAN, ILLETVE GAZDASÁGI
TÁRSASÁGONKÉNT

Jegyzıi Titkárság /Referensi és Controling Csoport/ beszerzési terve
1. Szolgáltatás megrendelés
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Médiafelület bérlése

II. negyedév

Szerzıdés
Az eljárás
idıtartama
javasolt típusa
hónapban
2010. augusztus
Általános
31-ig
egyszerő eljárás

Megjegyzés

Gazdálkodási Ügyosztály beszerzési terve
Vagyongazdálkodási Iroda
1. Szolgáltatás megrendelés
Beszerzés tervezett
tárgya
Parkırzés

Várható
idıbeli
ütemezés
III-IV.
negyedév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
1 év

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Általános
egyszerő

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

Népjóléti Ügyosztály beszerzései
1. Szolgáltatás megrendelés
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

JESZ ISO
minıségbiztosítási
rendszer kialakítása

II. negyedév

6

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Egyszerő
közbeszerzés

Lefolytatott eljárás

Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Üzemeltetési Csoport beszerzési terve
1. Árubeszerzés
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

nyomtatvány

II.
negyedév

irodaszer
háztartási vegyi áru

II.
negyedév
II.
negyedév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
Keret
kimerüléséig

Az eljárás
javasolt
típusa
Egyszerő
közbeszerzés

Keret
kimerüléséig
Keret
kimerüléséig

általános
egyszerő
Egyszerő
közbeszerzés

Megjegyzés

Lefolytatott eljárás
Szállítási keretszerzıdés
Lefolytatott eljárás

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

2. Szolgáltatás megrendelés
Beszerzés tervezett
tárgya
İrzı-védı szolgáltatás
(Práter u. 60.)
Mobiltelefon
szolgáltatás

Várható
idıbeli
ütemezés
I. – II.
negyedév
I. - II.
negyedév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
határozatlan
határozatlan

Az eljárás
javasolt
típusa
Egyszerő
közbeszerzés
általános
egyszerő

Megjegyzés

Lefolytatott eljárás

Jegyzıi Titkárság / Informatikai Csoport/ beszerzési terve
1. Árubeszerzés
Beszerzés tervezett
tárgya
Számítástechnikai
kellékanyag (festék)
Egyéb
számítástechnikai
anyagok
OSV licenszek

Várható
idıbeli
ütemezés
II. negyedév
II. negyedév

III. negyedév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
Keret
kimerüléséig
Keret
kimerüléséig
Egy év vagy
végleges

Az eljárás
javasolt
típusa
Egyszerő
közbeszerzés
Egyszerő
közbeszerzés

Megjegyzés

Lefolytatott eljárás
Lefolytatott eljárás

Általános
egyszerő
eljárás

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

Józsefvárosi Vagyonkezelı Kft. beszerzései
1. Építési beruházás
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

Az eljárás
javasolt típusa

Lakóépületen rendkívüli
életveszély elhárítása cím
nélkül

2010.06.30-ig

12

Általános
egyszerő

Sportudvar kialakítása

2009.12.31-ig

6

Konyha és étkezı átépítés 2009.09.30-ig

3

Úthibák javítása

2010.06.30-ig

12

Útfelújítás
Lakóépületek részleges
vagy teljes bontása

Általános
egyszerő
Általános
egyszerő
konzultáció
konzultáció

2010.06.30-ig

3

Megjegyzés

Megkötött
keretmegállapodás
Megkötött
keretmegállapodás

Általános
egyszerő
2. Szolgáltatás megrendelés

Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Parkok, fasorok
2010.03.31-ig
fenntartása
Társasházi állapotfelmérés
2010.12.31-ig
statikai vizsgálat

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
9
12

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Általános
egyszerő
Általános
egyszerő

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

3. Árubeszerzés megrendelés
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Általános
egyszerő

Bontások miatt lakáspótlás 2010.06.30-ig

Kisfalu Kft. Beszerzései
1. Építési beruházás
Beszerzés tervezett
tárgya
Futó u. 27. közbensı
födém csere
József u. 41. udvari födém
kialakítása
Tömı u. 5. részleges tetı
és födém javítás

Várható
idıbeli
ütemezés

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

2009.július

6 hónap

2009.július

6 hónap

2009.július

6 hónap

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Általános
egyszerő
Általános
egyszerő
Általános
egyszerő

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

Rév 8 Zrt. beszerzései
1. Árubeszerzés
Beszerzés tervezett
tárgya
70 db parkoló MegaBeva részére egy
tömbben

Várható
idıbeli
ütemezés
2009. I. félév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

Az eljárás
javasolt típusa

Általános
egyszerő

1

Megjegyzés

CSP Kt. 660/2008
(XII.17.)
határozatával
elfogadott feladat

2. Építési beruházás
Beszerzés tervezett
tárgya

Várható
idıbeli
ütemezés

Szerzıdés
idıtartama
hónapban

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

Épület felújítás 16
résszel

2009. I. félév

12

közösségi

MNP II.

Építımesteri munkák

2009. I. félév

12

Kémény felújítás

2009. I. félév

12

2009. I. félév

9

Általános
egyszerő

MNP II.

2009. I. félév

7

írásbeli
konzultáció

MNP II.

Homok 7 és Dankó 18.
sportudvarok
kialakítása
Közterület útépítési
munkák

közösségi keretmegállapodásos
Írásbeli
konzultáció

MNP II.
MNP II.

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

Közterület parképítés,
utcabútorok, WC
Közvilágítás
korszerősítése, kiépítése
Díszvilágítás kiépítése
Krúdy Gyula utca
közterület kivitelezési
munkái
Mária utca közterület
kivitelezési munkái
Helyiség kialakítása az
InfoBox projekthez
Leonardo da Vinci u.
39. épület bontása
Práter u. 49/A. épület
bontása
Leonardo da Vinci u.
40. épület bontása
Bókay u. 35. épület
bontása
Út és közvilágítás építés
a Nagytemplom, Tömı
és Leonardo a 120-as
tömb körül
Práter utcai Állt. Iskola
felújítás

Általános
egyszerő
Általános
egyszerő
Általános
egyszerő

2009. I. félév

10

2009. I. félév

6

2009. II. félév

3

2009. I. félév

5

írásbeli
konzultáció

Európa Belvárosa

2009. I. félév

7

írásbeli
konzultáció

Európa Belvárosa
Lefolytatott eljárás

2009. I. félév

3

közösségi

Európa Belvárosa

2009. I. félév

2

2009. I. félév

2

2009. I. félév

2

2009. II. félév

3

2009. II. félév

4

Általános
egyszerő

CSP

2009. I. félév

15

közösségi

CSP

írásbeli
konzultáció
írásbeli
konzultáció
írásbeli
konzultáció
írásbeli
konzultáció

MNP II.
MNP II.
Európa Belvárosa

CSP
CSP
CSP
CSP

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

3. Szolgáltatás megrendelés

Szociális szolgáltatás

Várható
idıbeli
ütemezés
2009. I. félév

Szerzıdés
idıtartama
hónapban
15

İrzési szolgáltatás

2009. I. félév

12

Épület felújítás
tervezése

2009. I. félév

12

Beszerzés tervezett
tárgya

Az eljárás
javasolt típusa

Megjegyzés

nemzeti
Általános
egyszerő
Általános
egyszerő

MNP II.
CSP
Európa Belvárosa

A „várható összes költségigény” címő oszlop csak az önkormányzat ill. a gazdasági társaságok belsı felhasználású példányain szerepelhet. A
Kbt. 5. § (2) bekezdése szerint közzétett (honlapon) példány ezen adatokat nem tartalmazza összhangban a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének
2007. december 10-én kelt „az éves összesített közbeszerzési tervrıl” címő elnöki tájékoztatójában foglaltakkal.

