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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. OKTÓBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Határozat száma

: 684/2015. (X. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”
című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése ” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról
2. Előterjesztés „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
3. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester”
Határozat száma

: 685/2015. (X. 14.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, „Környezeti és
energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Informatikai
eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 11.500.000.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök beszerzése” elnevezésű, nettó
11.500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Valentin József, informatikus;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 686/2015. (X. 14.) sz. képv. test. hat.

„Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó
szabálytalansági döntésben meghatározott összeget, azaz mindösszesen bruttó 373.330 Ft-ot a Közreműködő
Szervezetnek visszafizeti.
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a visszafizetendő összeget peren kívül, szükség
esetén peres eljárás keretében a Praxis Design Kft.-től követelje vissza.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghely terhére biztosított.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 15.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma

: 687/2015. (X. 14.) sz. képv. test. hat.

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó
becsült értéke 22.000.000.-Ft.
A szerződés teljesítése esetében a 2015. évben szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi
költségvetésében az „Egyéb szakfeladatok” között megtalálható „Élőerősőrzés” tárgyú költséghelyen biztosított, a
következő évben szükséges forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű,
22.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat
alapján köteles eljárni.

A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”
Határidő
Felelős

: 2015. október 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester
Szerkesztette: Lukács László
Készült: 45 példányban
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

