Miskolc Holding 2018. évi közbeszerzési tervének 2.számú módosítása
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Az eljárás
Közbeszerzés megindításának
becsült
tervezett
költsége (nettó)
időpontja
(negyedéves
jelölés)

A szerződés
teljesítésének
várhatóidőpontja
vagy a szerződés
időtartama (év, hó
megjelölés vagy
időtartam hónapban)

Módosítás indoka

ÁRUBESZERZÉS
Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
földgáz energia versenypiaci beszerzése 2018. 10. 01. 06:00
óra és 2019. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan,
teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében(
Miskolc Holding igénye: 537.580 m3)
Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci
beszerzése 2019.01.01 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET
közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás
nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi
szerződés keretében( Miskolc Holding igénye: 600.000 kWh)

1 db kombinált csatornatisztító (mosó-szippantó) kommunális
hasznongépjármű beszerzése

1 db szippantó kommunális haszongépjármű, 4x4 kerék
meghajtású beszerzése

Uniós

Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”

48 382 200 Ft

II. negyedév

2018. 10. 01. 06:00 2019. 10. 01. 06:00

Uniós

Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”

10 500 000 Ft

III. negyedév

2019.01.01 00:00 CET
- 2019.12.31. 24:00
CET

Uniós

Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”

50 000 000 Ft

I. negyedév

2018 IV. negyedév

Uniós

Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”

25 000 000 Ft

I. negyedév

2018 IV. negyedév

26 847 862 Ft

I. negyedév

2018.12.31

280 000 000 Ft

I. negyedév

24 hónap

Központosított árubeszerzéshez történő csatlakozással
beszerezhető üzemanyag, kártyás üzemanyag beszerzés

Építési beruházásokhoz, felújításokhoz és karbantartásához
szükséges építőanyag és beépítendő tárgyak beszerzése
TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktumja (informatikai eszközök, irodabútor, irodatechnikai
eszközök)

Emelőkosaras gépjármű beszerzése

Uniós

Nemzeti, keretmegállapodáshoz történő
csatlakozással közvetlen
megrendeléssel
Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”

Nemzeti

Kbt. Harmadik rész XVII.
fejezet 113.§ (1) bekezdés
szerinti „Nyílt eljárás”

6 743 444 Ft

I. negyedév

2018 III. negyedév

Nemzeti

Kbt. Harmadik rész XVII.
fejezet 113.§ (1) bekezdés
szerinti „Nyílt eljárás”

20 000 000 Ft

III. negyedév

2018 IV. negyedév

Tárgyi beruházás új beszerzési
igényként jelentkezett.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
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Építési beruházásokhoz kapcsolódó alvállalkozói
keretmegállapodás építési, szerelési tevékenységre

Nemzeti

Kbt. Harmadik rész XVII.
fejezet 115.§ (1) bekezdés
szerinti „Nyílt eljárás”

295 000 000 Ft

I. negyedév

Iparterület fejlesztéshez előzetes talajmechanikai és
hidrogeológiai talajfúrások elvégzése

Nemzeti

TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 Ipari park és iparterület
fejlesztése Miskolcon (marketing)

Nemzeti

Kbt. Második rész XV.
fejezet 81.§ szerint, uniós
2 030 404 519 Ft
I. negyedév
értékhatárt elérő értékű
„Nyílt eljárás”
Kbt. Harmadik rész XVII.
fejezet 115.§ (1) bekezdés 100 000 000 Ft
II. negyedév
szerinti „Nyílt eljárás”
SZOLGÁLTATÁS
113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]
4 990 000 Ft 2018 II. negyedév

TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001 Iparterület infrastrukturális
fejlesztése Miskolcon (marketing)

Nemzeti

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktum Programja című projekt marketing tevékenysége

Nemzeti

TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális
fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében

Uniós

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

Nemzeti

TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktuma - Tréningek tartása szakmai munkatársak számára
TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktuma - Kompetenciafejlesztő füzetek kidolgozása

40 812 710 Ft

2018 III.
negyedév

2018 III. negyedév

2018 IV. negyedév

2018 IV. negyedév

2018 IV. negyedév

2018 IV. negyedév

14 960 630 Ft

2018 III.
negyedév

2018 IV. negyedév

24 409 449 Ft

2018 III.
negyedév

2018 IV. negyedév

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]
Nemzeti

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

Nemzeti

TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktuma - Szakértő szolgáltatás - munkaerőpiaci
tanácsadáshoz tartozó pszichológiai előszűrés végzése

60 000 000 Ft 2018 II. negyedév

24 hónap

26 102 362 Ft

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

2018 III.
negyedév

2018 IV. negyedév

Pontosításra került a
közbeszerzés tárgya és becsült
költsége.

Önálló közbeszerzési eljárásban
indul a tevékenység beszerzése.
A becsült költség változott, mivel
a TSZ 6. számú módosításával
bruttós elszámolású lett a
tevékenység (eredetileg nettó
19.000.000 Ft volt). A projekt
konzorciumban valósul meg,
ezért a képzések nettó összege
meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt.
Önálló közbeszerzési eljárásban
indul a tevékenység beszerzése.

A projekt megvalósítási
szakaszában már látható, hogy a
„Munkaerő-piaci tanácsadáshoz
tartozó pszichológiai előszűrés
végzése” tevékenység elkülönül a
többi szakmai tevékenységtől,
mivel a tevékenység a projekt
elsődleges célcsoportjára irányul.
A közbeszerzés tárgya
pontosításra került.
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Nemzeti
TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktuma - Paktum minősítési rendszer kialakítása

TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási
Paktuma - Vállalkozások mentorálasa a munkaerő-piaci
szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében

4 724 409 Ft

2018 III.
negyedév

2018 IV. negyedév

12 598 425 Ft

2018 III.
negyedév

2018 IV. negyedév

113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

Nemzeti
113. § szerinti nyílt eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]

Önálló közbeszerzési eljárásban
indul a tevékenység
beszerzése.A projekt
konzorciumban valósul meg,
ezért a képzések nettó összege
meghaladja a közbeszerzési
Önálló közbeszerzési eljárásban
indul a tevékenység
beszerzése.A projekt
konzorciumban valósul meg,
ezért a képzések nettó összege
meghaladja a közbeszerzési
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