HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

1.

Árubeszerzés
Eszközök beszerzése TOP pályázatok
keretében

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

I.rész: Bútor,
II. rész:
Háztartási
eszközök, III.
rész
Informatikai
eszközök,
IV. rész
Egyéb
eszközök, V.
rész
Rendezvény
sátor

Uniós eljárásrend

Tervezett eljárás
fajtája

Nyílt eljárás

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

2020. Második
negyedév

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2020. Harmadik
negyedév

2.

Árubeszerzés
Villamosenergia beszerzés (általános
célú és közvilágítás célú)

1.RÉSZ
Általános
felhasználás
ú villamos
energia
szállítása:
Általános
felhasználás
ú villamos
energia
adásvétele
az
ajánlatkérő
részére a
01.01.2021
00:00 CET –
31.12.2022
24:00 CET
közötti
időszakra
vonatkozóan
, teljes
ellátás alapú
villamos
energiakereskedelmi
szerződés
keretében.
Villamos
energia
szerződött
mennyisége:
13.714.872
kWh+ 50 %
Szerződéses
időszakra
vonatkozóan
+ 50 %-os
(mennyiségi
tolerancia)
az egész
portfólióra
vonatkozik,
negyedéves,
havi

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

tolerancia
nincs.
2. RÉSZ
Közvilágítási
célú villamos
energia
szállítása:
Közvilágítási
célú villamos
energia
adásvétele
az
ajánlatkérő
részére a
01.01.2021
00:00 CET –
31.12.2022
24:00 CET
közötti
időszakra
vonatkozóan
, teljes
ellátás alapú
villamos
energiakereskedelmi
szerződés
keretében.
Villamos
energia
szerződött
mennyisége:
7.990.991
kWh+ 50 %
Szerződéses
időszakra
vonatkozóan
+ 50 %-os
(mennyiségi
tolerancia)
az egész
portfólióra
vonatkozik,
negyedéves,
havi
tolerancia

nincs.

3.

Építési beruházás
Ipariparkok, iparterületek fejlesztése –
Harkányi iparterület fejlesztése –
kivitelezés

Harkány
Város
Önkormányz
ata,
Magyarorszá
g
Kormányána
k az Ipari
parkok,
iparterületek
fejlesztése
(TOP-1.1.116-BA 12017-00005)
kiírt program
részeként a
Harkányi
iparterület
fejlesztése
projekttel
sikeresen
pályázott
Harkány
településen
a hosszú
távú
tervekben is
szereplő
ipari park
kialakítására.
A központi
üdülőövezett
ől távol,
város északi
határában
barnamezős
rekonstrukci
ó keretében
kerül
kialakításra
az új
iparterület. A
pályázat
keretében a
Harkányi
Városgazdál

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

kodási Zrt.
részére
létesül egy
iroda és
szociális
funkciókkal
rendelkező
központi
épület. A
projekt
megvalósítás
a során 1 db
kb. 180 m2
alapterületű,
földszint +
tetőtér
kialakítású
épület
készül,
földszintjén a
HVG Zrt.
dolgozói
számára
kialakított
külön nemű
öltöző
vizesblokkok
kal és közös
étkezővel. A
földszinten
kerül
elhelyezésre
az
akadályment
es
vizesblokk a
vendégforgal
om számára.
Tetőtérben a
Zrt.
adminisztratí
v irányítása
kap helyet,
valamint a
betelepülő
vállalkozáso

k számára
nyújtandó
szolgáltatáso
k (műszaki
segítségnyújt
ás,
menedzsme
nt
szolgáltatás,
irodai
szolgáltatás
stb. lesznek
elérhetők. A
telek jelenleg
nem
rendelkezik
közút
kapcsolattal.
A beruházás
során, az
ipari park
részeként
kialakításra
kerül, az
1/49 helyrajzi
számon,
közforgalom
elől elzárt
magánút. A
tervezéssel
érintett telek
közút
kapcsolata
erre a
tervezett útra
lesz kiépítve.
A parkoló
igényt telken
belül kiépített
várakozó
helyekkel
kell
megoldani.
Gyalogosan
az épület
szintén az

1/49 hrsz.-ú
útról lesz
megközelíth
ető. Jelenleg
az ipari park
területe nem
kiépített, az,
az épület
megvalósulá
sával egy
időben fog
megvalósulni
a
közművesíté
se is
(elektromos
áramgyengeáram
rendszerek
kiépítése,
útépítés, vízszennyvízcsapadékvíz
rendszerek
kiépítése,
kerítésépítés
).

