V'áros Ön

HajdÚsámson Város

A Kormány az

Önkormány;',""#i5:ÍIo11""."oési

tervének ,ertfogadására

Alaptórvé-ny 53, cikk (1)
bekezdésében meghatározott
katasztrófavédelemről és
hatásköréllen, figyelemmel a
hozzé, k,'p"*iáoÍ"Öu"."ŰXJJny"k
cXXVlll, törvénY 5.1/A
módosításárr:l szóló 2011,
évi
jogalkotói hatáskÖrében,§-ára, ..'nLJtor.n_sá]'j*t'izj'o"t".oésében ,"iln"ta..orott
eredeti
Ár"p-tore,iu rs. Óir,r,-ili'i"tláe.eb,en
eljárva veszélYhelYzetet hirdeÜi'ki';'i"*étyhetyzeí
meghataio)átt feladatkörében
mÁirá"io.er:at
rendelet (Korm, rendelet)
iőtá1őo.
".iotd második txt.3.) Korm.
védekezésről szóló
""'int,',lg;rősitúe ; k;r;;;r-us-világjárvány

a

"'

hulláma elleni
u."relyhelyzet idt;jén alkalm azandó

?O20,'o"ióx, tá,iEiv artar, o.srÁunöó"i'"
védelmi intézkedéset<
m.asoJit uiJ*iiáir;o ti iáiöőlő'tii1b.l

A

katasztrófavédelemól és á-iá.riá"'xip"solódó

Korm. rendelet elÉiírásaival.

módosításái]i

szóló

2011. évi
"gr";"icirv?nyet<
P#X!i.J,:'.filI*'[1,'"'á;,."-:l;:l.ái,rb...mrjÍl*ná;i,:,,,:,il.j,*1il1Jí1
a főpolgármester, a megyei tozgyjÉ'serl§ Óv!Öiá,lá,"É!191 teretéoón í.n foglalhat
állást
megszúntete.áiár,

::j,;:lEl}J:'iJi§íi:§i[:ntffi'i'i''.or,

"rratási,

szolgáltatás;I körzeteiről, ha
a

Előzménvek:

Hajdúsámson Város, ÖnkormánYzatia
Képviselő-testületén"k
kaPcsolódó eg'es tc;rven!ár<
?..!.9!"sztrófavédelernről és a hozzá
mdo*'i,a.i'/o
szerinti hatáskörében e_tlaiO H";OU.arrJ"" l .szarc-áili."j"i'ó<xvlll. törvény 46. (4) bekezdése
§
V.,"1*
e"ú;r";i;; a v.eszélyhelyzet kilrirdetéséről
47812020, (Xl, 3,)
;áil;;Ö'kihirdeteit-;;;ü;iy.etben
szóló
Ti.'',2O1r.
onkormánYzatairól szólő
á--ü",iiv","o,..rag helyi
*i"Öuixxrx.
üre'ny-"i'á.'§
meghatározott feladatkcjrb en
1i;- o"r."áu.á.;1,n ,. pontjában
a zzŐ)l t'. io1 ;;,narr".b,'ütározattal.döntött
és TelePÜlésfeilesztési oPeratív
P;;ffi"É ir]iv"iol r,r";;;;r.."n Kormányaarr<il, hogy a Terület_
áttát kiírásra került

§i:.:,,i:,ii"l1 3.:"fd?íffl:::!,É!ij:ix;',"iii,Í{ű:i:lŰ'Á ,"jíJJ*"f,"i""i1,1e.ii p,.oó,",i"
Aközbeszeiack,őülóro-it-i^ffi
az ajánlaIkérőknek a költségvetá'i -á"-ulu;en,

ffi

#Töil jffi *alap ján

régiá.Báó''#jr"iu.. {}1, napjáig
közbeszerzési tervet telt tészitenü,
tlves összesített
]joti
t"i"l)"ji"*o.b"'.,r"r.".uikről.
az ajánlaíkérőnek legaláoo c;t ovig
Á kóztrelszerzési tervet
"uru
m"eiiJn'or'rni".
n r.tro".r'"*si terv nyilvános.

A közbeszezési
n9T Yonja mag-a után az abban
megadott közbeszerzé,sre vonatkozó
eljárás lefolYtatásá.l1r,
':-. rol"i.l,itt"iÖa
Á.a
*ciloesilré.ij;;l"r nem szereplő
kÖzbeszerzésre va_9Y,3 tervben
"Ál"il#
roorártár,r,91 kepl.i
,jáJ.ii",,
t<cizoesieizásrJuJnutkoró eljárást
lefolYtathatja , ha ai áttata
"nü":.."=ési
etoie n""r"'iáin"to
is

"*[ái'"ráárrt
[i,.J::%iT.[?."gftlT:'r1lffji*:f;:3;áTí.a#"ii,i?'oo.it"nl
A közbeszerzési tervet, valamint annak

igény vagy egyéb változás
kell áz ily"nigt,ny vagy egyéb

_módosításait az elfogadást követően haladéktalanul
.a Közbesi;;rJ;; l1torag-Jrt"i
iar,"oietett Közbeszerzési lldatbázisban az_
"u"ü-n.i..1ör
ÁJ"Ü;''i'u"n
,ffii:.íáFloÍ,"§X':ffi"r'.1",i
nem rerretsegei, a saját vagy
a
A Kbt' alaPján kizárőlag a kÖzbes;zerzésnek
minősülő beszerzéseket kell
szerepeltetni a

ajánlatkérő köteles

['ffá"jt".'lJ;[f."#"::l.:*l*"H,"[#:"ff.?r,:1h?§
Az

a közbeszerzési én:ékÁáái"r."t

"r
elektronikus kÖzbeszerzés részletes
szabályairól
szóló
424t2o:!
továbbiakban: Kormi, §'ai; oer.eiáésá ;;öir;b",
|\x,19.) Konn. rendelet (a
o"ji:i.Ho:,1".#J§íl;"r:",:"i
az ajánlatkaía
-rende]"t). t"'-')Íini.aÉáá"tái"i,ilre"t
l(bt. 42. § (1)
az EKR-ben megadja:
b) a közbes zerzés teriózeit
mennyiségét,
c) a közbeszerzésre
-'J9r99r r9
f?vg9aefáráiilnoet,
d) a tervezett

i

eljárás raiíaitai,

e) az eljárás megindításanai
tervezett időpontját, és
t ) a s z e rz ő d é s
te lj e s ítése n e r vi irr-a-Ü
i a O p o n tj át.

ff":f'""""ztés

mellékleteként elkészítelttük

az önkormá

nyzat

2O2L évi összesített llözbes zerzési

kérem a Tisztelt kéo

!#I#{J"ídíl:flÍ^H#1,3l;

jíf J.í,í'T:H:iH"#íYj;,'.,á;ffi

J,x"":?1

jil:::,;,áx-;á?á§

kaPcsolódó eoyes t",y,elv9"1.
katasztrófavédelemól
em ről és a hozzá
rijo.,Jir}",.ti:%:J";bf:"§,k"3
f:ilír§",H':::::Tl1?'u:,:,n 3.|."tasztrófavédel
(Xvlll
hatáskörében
are;. § (4) oer,e.Je-sJ
etláió H";or.,lr."i'uu..," pnlnórm^^+^_^
:a9illi
|9ryénv
-Y;9:jrö:?:i1^;I"fiH,;j:i:.:*k,nn:.yÍ,"xd+::.*ÉÖYjl.Jil:ii"11:"§,J3L§,[:illfi

!Ii,

.ryíi,;,!-l,,.;l§",É*i]itin:;*§i::".",,:y:l;::"il:fr:.-TyA:f;:l::l*ffi]*íf

il:,3J:ll.Ji,§?,."ii§í:;á:álí:trt
. jz., áJ"i r.",] I, ji::*íjl'n'"?'Tl;il?^l;i2t;:;*t*,.{g*ni
Ji33'jo,1".
közbeszerzés i tervéi az l

á

r

r

il.:.",'3,:iffii!T.JÍi"áXÍrn" a

Képviselő{estületet, hogy

az

összesített krrzbeszerzési terv

Határidő: evonnal
Felelős: Arrtal Szabolcs polg;ármestelr
Hajdúsáms;on, 2021. január
25.
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mson Város
a ToP-2'1'3-16 jelű, a TelePülési

rmestere

t,ornyel!Ívli:if,'#T*ktúra-fejtesztés

kapcsán a kivitelező Xiuái"".iása
tárgyában

elneve zésű pályázat

A

KormánY az AlaPtÖrvénY 53,
cikk (1) bekezdésében meghatározott
bekezdésébenmeghatárózótt
hatásköréberrr, az S3.cikk (2)
lö;i;"tói"i.,.ti."á,.en"
n,
bekezdésébenmeg-hatái","ii'r"Üj,,t"r.tiréoön
15, cikk (1)
",.áirltí
;;;ávr,"ri;.,;; n,*!íJiiulir a veszélyhelyzet
kihírdetésérőlszóló 4u2Ó'Ö,
"llr";
iiil,'';;.l xorm]-iáno"i"i"rxorr.
veszélYhelYzet, valamint
u"'.ervnólyzettel r.iniii"i"it egyes rendelet) szerint. A kihirdetett
kormányrenderletek hatálya a
elleni védek"'Á'or-J.?tá' zőzo.
evi xii. iá.Jjnnv"r megerősítéóre,
[:fiil.""n"'
meghosszabbításra

á.;öiáJ."y

"

A

katasztrófavéde]emről

cXXVlll'

és a hozzti

kapcso.|ódó

egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi
- 'lni'"i*á;*i1j9:u"i -;É]§(4; bekezdése.
telePÜlési ÖnkormánYzat
alapján ves;zélyhelyzetben a
xép"Ü"lo-i".t,it"ten"k,
óará.,,
hatáskörét a Polgármester, ilietve
,Tegy_ei. közgyűlésrrek feladat_ és
iáp_?lg::r;J,";" ;il;;ei közgyűlés
etőte-gyat<orolja. Ennek
"
tÖrvénY (Kat,)

§."ir:i:ti,"fi,l""?!1l!í',,X':',:.:mlÍ:r*l#L",á§T1fl#ervezeé3ior,

meg-s)inte,tosérő, elrátási,

Hajdúsámson vái9:.önkormányzata
képviselő-testületének Hajdúsámson
Szervezeti és Működ.é'i s="üarÉi?ror_iroró
város önkormányzata
il)öö."iT.'"á2 #1"*ái.,v.",i,rJn."r"te
bekezdése rendelkez§s"iu"iá"iri;i)n)n,
a0. § (5)
u"t"rint a z.'metie.r<.rgt +. pontjá
alapján ir közbeszerzési
on*o,.,Jnvái'ri§,uó..",..jJi'§,;iliötában
il*illi!;,"ii3]nl'
áörj,iür.,Jjá..int gy"to rolja az
Tekintettel arra, hogy.-a fenti
szabályok

a bizottságok, a képviselő-testület által
átruházott
:x'ff[lffi:"?"Tnrr*ml;§?l",.,_":.$iffi,i";d.=é""§x*..n"nno;. :jár!. ö.:lélyhelyzetben _
9lapján

JglgnlEol helvzet;

HajdÚsámson Város Önkormányz
ata

hogy a TerÜlet- os

a

2t2O2j,.

(!

zo,1polgármesteri határozat alapjián
döntött

arról,
|elepuiesi;jiá;;Ü.iÓP9r?!íY b,"gáá"ki; irányuló, n,l"gváioÁ;g
Kormánya
által
; ibluiúror' *.i,'nv"'.J"!-jám-i inr.".t,"ut<triiá+e;tesztések

tr?.Zr3iiíű6]"lÜ,
ii[i::ili:f,ll
A
Polgármester elhatárÓ'á, nogv
a

ifJJi::5;iT'Jr',"::

nogy

elnevezésű

közbeszerzési eljárást,.megindítja,
valamint tájékoztatta a

"'páiváLir,i;vJ;]j.á.oiÖ"n'á3,1"oo,t,

;. ;Éü.,;;x.eg.. valamennyi

Javaslat:

A-pályázat benyújtásí határideje
2021. pnuár^29-, azonban a pályázat
r"roÜ"iJ.at, azaza vonatkozá kiviteli előkészítettség,5, megengedi a
ffá:tl"JÍTflTfijiJételeó
tervek áir,!..urt.,t,

a kivitelező

A

kivitelező kiválasztása, közbeszerzé''

"Uí::|:teles tevékenység, ezért azépítésibgruházásra

i::"rlHjllffi:l"i?§:fi:r'""ii:,,T"',:r','#;i"'ffi:ffiény
[,]Íli""''"sztési

115 s-,

",",intitángyalás

az

nélküli

és MŰszaki osztály javaslata, hogy
a következő cégek kerüljenek meghívásra,
ajánlat

MRK-STRuxrÚRn szerkezetépítő
Kft.
l Magy ar Pa rkép ítő K! (:.11. UiránertJ, ti,4,28Debrecen, Kassai út 12g.)
rvireth utca 26. )
3,/ TERM-G.rueRÁl Ep ítőipari
kr,- i+iui' űajdúsámson, Mikótelek
1 8.)
4,/ R.AD-3 Építőés Tanácsadó
xrt.t+osz ri"brecen, Borbíró ti,
i
z.em. 8.)
s't oevvÉP Debreceni VÍzéPítő
e. x"r".k,,jelmi Kft. (ao32 Debrecln,
1,/

2.

Bencztr Gyula utca 1.)
kérem a Tisztelt közbeszerzési
Bizottságot,trogya kihirdetett veszélyhelyzetre
való tekintettel a kat.
poróármesten'-'náj.to.o;;

á?.-§.,!1}.i:|iffi:ni.;,f5l?:o,i.;;;;;'

Á;;;i oti,!'.n,

vonatkozó

r-j-Y-

l!.llt

Év.,

l,rt.r|!|a

HaJdusámson Város

ffi ;;ffi T,;§t,Tl:'e#íil,l,§"6i;^4;";|f :,§i.liílí:iíi1ffi
T'Ti!fi
rr"io'ilj""i'varo"

szerinti hatáskÖrébe n e)iáíő

'il;i;ill

eorga;".i#, veszély,helyzet lrih,írdetéséről
47812020, (xl. s t (orr.
"i":;í3
szóló
.
"
i;á"J§ri"lyzetbeá
onkormánYzata Kéóvjsero-testuÜiji"].'Ö="ru".eti
HerlJjsamson város
.lllq:Üir
.
és
Műköié'si
ÖnkormánYzati rendelete^lÓ,
Szabályzataror srlirá-u 2o16. (l.
':áii.ru-...,
29.)
ÖnkormánYzata által a ro.P-z §G;T"i"')oe." árááj"
hogy H;l.dúsámson város
i
i-"o
;"r,i,'" rerepr;iósi
köröetvédelmi in}iastnrktúra_íejlesztések
elnevezésű programra
-b;Ü;;i'
iá.vÚ;t"loo
xlválasztására feltételes9n
#JÓvarositasa érdektlben a
Ytvi,?ii:!
kivitelező
.iáá)-o1'r.'uil"*,_,,,. tövény
n]i|, varamint a- naÜsr<tiiJoJ't-.",to.o
' *ci,oeszeáá's"r.rolt";il;i".rár"*u,szükséges
í115. §_a alapján _ az

-'

^

^::::::frtl'fl:; j.;* ii:j;:'ffi[r;ő;?§J[:"rata,
A1

,1,/

^ll^FA^^^-!--r1.1.

intézk,edóst elvégzi.

mint ajánlatkérő részéről,az
ajiiníattételi felhívás a

MRK-sTRuxrÚnn szerkezetépítő

Kít. (4028,D9bre9en, Kassai
2,1Magyar Parkéoítő XYt171iÜiíii*,
út 129.)
nlrT""* utca 26.)
3,/ TERRA-GENERAL

Ép'itoip",i'iii. ioiöi"ii"ioo.arion'ívrir.ótelek

4./ RoAD-3 Építőés r9l9c9adó

rrt,r}ini'Óii,"..n, ili|i;;i;Ö} 1 8.)
s,toevzÉP Debreceni vizeóitá;;li;,,J..klJ"rrikri.iiöá);;r"á",
em, 8.)

BenczúrGyula uh:a

1.)

A Polgármester tájékoztatja a
Közbe,szerz(
hogy az ajánlatkérés megküldéséről
.rurcBÓ..inÖkjZ.""tmegtételérőlg""d#l"BJzottsá9ot,
és a
Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsáms on, 2021.január
25.
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