KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Megnevezés

Becsült érték
(Nettó)

Eljárás indítás
tervezett határideje

Eljárási forma

Szolgáltatás

1.Vállalkozási szerződés / Kiskunmajsa, Városi György
sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények üzemeltetési
fenntartási munkáinak, gondnoki, takarítási feladatainak
elvégzésére vonatkozóan

33.000.000 Ft

2009.január

egyszerűsített
eljárás

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és intézményei teljes 80.000.000 Ft
bankszámla forgalmának lebonyolítása

2009. március

nyílt eljárás

3. Fejlesztési hitelfelvétel az MFB által refinanszírozott
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Hitelprogram keretében.

2009. március

nyílt eljárás

4. Folyószámla hitelkeret szerződés

270.000.000 Ft

64.000.000 Ft

2009. április

hirdetmény nélküli
tárgyalásos

Árubeszerzés
Építési beruházás
1. Vállalkozási szerződés Ipari Park komplex
közművesítés közvilágítási hálózat építési munkáira
2. Vállalkozási szerződés Kiskunmajsa Ipari Park
útépítési munkáira

14.000.000 Ft
100.000.000 Ft

2009. március
2009. március

gyorsított

meghívásos

gyorsított

meghívásos

3. Vállalkozási szerződés Ipari Park komplex közművesítés
107.000.000 Ft
vízvezeték építés , szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető
csatorna építési munkáira
4. Vállalkozási szerződés Közösségi közlekedés komplex fejlesztés80.000.000 Ft
autóbusz megállóhelyek, esőbeállók építési munkáira

2009. március

gyorsított

2009. március

gyorsított meghívásos

5. Vállalkozási szerződés Közösségi közlekedés komplex fejlesztés
keretén belül központi autóbuszváró építési munkáira

2009. március

gyorsított meghívásos

39.000.000 Ft

6. Vállalkozási szerződés Közösségi közlekedés komplex fejlesztése- 31.000.000 Ft
jelzőlámpás gyalogátkelő építési munkáira
7. Kerékpárút fejlesztése Kiskunmajsán ( leader )

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

41.500.000 Ft

2009. március
2009.szeptember

meghívásos

gyorsított meghívásos
nyílt

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
I.

Megnevezés

sz. módosítás
2009. május 25.
Becsült érték
(Nettó)

Szolgáltatás
1. Vállalkozási szerződés kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez
pedagógus oktatási, továbbképzési és szaktanácsadói szolgáltatás 26.000.000 Ft
igénybevételére
Módosítás indoka: TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú pályázat nyertessége
Árubeszerzés
1. Szállítási szerződés kompetencia alapú oktatás
14.500.000 Ft
bevezetéséhez szükséges taneszközök, oktatási segédletek,
irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére
Módosítás indoka: TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú pályázat nyertessége
2. Szállítási szerződés iskolabusz beszerzésre
Módosítás indoka: előre nem tervezett beszerzés

18.000.000 Ft

Építési beruházás
1. Vállalkozási szerződés Ipari Park komplex közművesítés
107.000.000 Ft
vízvezeték építés , szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető
csatorna építési munkáira
Módosítás indoka: előzőleg lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelensége
2. Vállalkozási szerződés Közösségi közlekedés komplex fejlesztés
39.000.000 Ft
keretén belül központi autóbuszváró építési munkáira
Módosítás indoka: előzőleg lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelensége

Eljárás indítás
tervezett határideje
2009. június

Eljárási forma

egyszerű

2009. június

egyszerű

2009. június

egyszerű

2009. május

egyszerű

2009. május

egyszerű

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
II.
sz. módosítás
2009. szeptember 23.
Megnevezés

Becsült érték
(Nettó)

Árubeszerzés
1. Szállítási szerződés kompetencia alapú oktatás
2.896.000 Ft
bevezetéséhez szükséges
irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére
Módosítás indoka: TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú pályázat nyertessége
2. Szállítási szerződés iskolabusz beszerzésre
Módosítás indoka: beszerzés törölve
3. Szállítási szerződés könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez
szükséges irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére

18.000.000 Ft

7.110.796- Ft

Eljárás indítás
tervezett határideje

Eljárási forma

2009. szeptember

2009. június

2009. szeptember

egyszerű

egyszerű

