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52/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozat 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Heréd Község Önkormányzata  
(3011 Heréd, Rákóczi út 39.) 

2010. évi összesített közbeszerzési terve 
 
Közbeszerzési eljárások várható száma: 3 db 
 
1. NDP pályázat 
Beszerzés tárgya:  
Vörösmarty téri sétaút és térburkolat kialakítása, Vörösmarty téri térburkolat és parkoló építése, Ifjúság úti 
pihenőpark és játszótér kialakítása, Árpád úti játszótér létesítés 
tárgyú építési beruházás 
 
Beszerzés mennyisége:  
 

Vörösmarty téri parkoló és parképítés, szobortalapzat építése (01. és 02. megvalósulási terület) 01. terület: 
2.943.965 Ft és 02. terület 5.765.068 Ft 

Árpád úti játszótér (játszóeszköz beszerzés 2.431.379 Ft+ földmunkák= 3.481.912,- Ft) 

Ifjúság úti játszótér (játszóeszköz beszerzés 7.442.216 Ft+ földmunkák= 10.801. 308,- Ft) 
  

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 
22 992 253 Ft 
 
Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 22 992 253 Ft 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
 
Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. május  
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 
6.309.063 Ft saját forrás (ÁFA) 
NDP pályázat keretében: 25.236.253 Ft pályázati támogatás  
 
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és 
Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 
2. ÉMOP pályázat 
Beszerzés tárgya:  
Orvosi rendelő kivitelezés 
tárgyú építési beruházás 
 
Beszerzés mennyisége:  
132,82 m2 hasznos alapterületű, szabadon álló, nyeregtetős , földszintes 19 helyiségből+ teraszból+ rámpából álló új 
építésű háziorvosi rendelő a hatvani építéshatóság 7953-7/2010. sz. építési engedély határozata alapján.   

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 
22.080.000 Ft+Áfa 
 



Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 22.080.000 Ft+Áfa 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
 
Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. május  
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 
2 760 000 Ft saját forrás 
ÉMOP pályázat keretében: 24 840 000 Ft pályázati támogatás  
 
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és 
Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 
3. Hulladékszállítás, hulladékkezelés 
 
Beszerzés tárgya:  
Hulladékszállítás, hulladékkezelés 
tárgyú építési beruházás 
 
Beszerzés mennyisége: 750 háztartás 
  

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 
nettó 35 022 000 Ft (négy éves szerződést, 120 l-es gyűjtőedényt és éves díjat feltételezve) 
 
Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: nettó 35 022 000 Ft (négy éves szerződést, 120 l-es gyűjtőedényt és 
éves díjat feltételezve) 
 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
 
Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. augusztus 
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 
35 022 000 Ft + ÁFA lakossági saját forrás 
 
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és 
Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 
Heréd, 2010. 03.29. 
 

k.m.f. 
 

Kómár József sk.     Peterkéné dr. Farkas Andrea sk. 
polgármester          körjegyző 
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