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OKOM N onpro fit Kft. 20L9 6vi ktizbes zerzflsi tenr
Id6beli iitemez6s

A kiizbeszez6s tirgya

u eliiris meginditisinak

Kiizbeszez6s tervezett
mennyis6ge

Tervezett eliirris faitriia

k6,tytd6 eliirlsrend

illetve a kdzbeszera6s

megval6sitlsrinak teruezett
id6pontja

a, szerz6d€e teliesit6s6nek vdrhat6
id6pontia vagy a szerz6d6s id6tartama

I. Arubeszerz6s
Hamadik R6sz 112. $ (1) bekezd6s b) pontia
1.

tLokkotra 96piimfi beszez6se

Kbt. Harmadik r6sze szerint uni6s
1 db irokkotr6 beszerz6se
6rt6khatir alatti eljir6srend

1 db billen6plat6s

Hamadrk R6sz 112.

g6piirmri beszerz6se

2.

2 db

hasznilt tehe196pkocsi beszez6se

szerinti, Kbt. 1 13. S (1) bekezd6se szerinti
osszefoglal6 tdjdkoztatisban meghrdetett,
hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalisos

Kbt. Hmadik r6sze szerint uni6s
darusfcl6pitm6nnyel, 1 db
drt6khatir alattr eliir6srend
lincos kont6neres

szerinti, Kbt. 113.
o sszc fo

glal6 tij

201 9. okt5ber

2019. okt5bcr

2019. dccember

(1) bekezd€s b) pontia

S
S

2019. szeptember

0)

bekczd6se szerinti

eko ztatisb an meghirdete tt,

hirdetm6ny n6lkiiLi t6rgyal6sos

hullad6kwit6 c6ls6p
Hamadik R6sz 112.
3.

Kitynz6 96p beszerez6se

Speciilis

k ryia6gep

beszerz6se

Kbt. Hamadik r6sze szerint unios
6rt6khatir alattr eliirdsrend

szerinti, Kbt. 113.
o

s

sze

(1) bekezd6s b) pontia
(1) bekezd6se szerinti

S
S

foglal6 tiri€ko ztatixb an meghirdetett,

2019.

jilius

2019. okt6ber

hirdetm6ny n6lki.ili tirgyaldsos

6 db 3,5 tonna alatti
4.

Kistehe196pkocsik beszezdse

hasznilt kistehergepkocsi
beszerz6se

5.

Tehe196piimfi beszez6se themo kont6nerrel

1 db tehergepkocsi
speciilis aszfeltot melegen Kbt. I Iarmadik r6sze szerint unio
6rt6khatir alatti eljir6srend
tart6 thermo

fel6pitm6nnyel

6.

Hesznilt diszaut6 beszez6se

szinvonahl

ellitis

Kbt. Hmadik r6sze szerint uni6s
6rt6khatir alatti elj6r6srend

biztositisira
2 db 5 tonna

tlrmadik

R6sz

1

105. S

2019. szeptember

2020. ianuir

2019. okt5bcr

2019. dccember

2019. augusztus

2019. okt6ber

12. S (1) bekezd6s b) pontja

szerinti, Kbt. 113. S (1) bekezd6se szerinti
<i ssze fo glal6 tai 6ko ztatlsb an meghirde te tt,
hirdetm6ny n6lkiiii t6rgyalisos

Hamadik

1 db temet6i diszaut6
beszerz6se a megfelel6

R6sz 112. $ (1) bekezd6s b) pontia
szerinti, Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti
osszefoglal5 tij6koztatisban meghirdetett,
hirdetm6ny n6lkiili tirgyalisos

Hmadik
Kbt. Hmadik r6sze szerint uni6s
6rt6khatir alatti eliir6srend

R6sz 115. S (2) bekezd6s 6s Kbt
bekezdds a) Pontia szerinti

(l)

hirdetm6ny kiizz6t6tele n6lkiil inditott,
tirgyalis n6lki.lLli kozbeszerz6si eljir6s.

teherbirisri

4x2 ker6kk6pletfi" k6tkaros,
l6ncos fel6pitm6nnyel
rendelkez6, rii illaporu

Kont6neres

g6piimii beszez6se

kont6nersz6llit6
tehergp6pjirmi5 tonna
teherbiristi, 4x2
ke16kk6plctfi , k6tkaros,

lincos fel6pitm6nnycl
rendelkcz6, rli illaporu
kont6nerszillit6
tchergp6piirmfi

R6sz 112. S (1) bekezd6s b) pontia
szerinti, Kbt. 113. S (1) bekezd6se szerinti
ossze foglal6 tij€koztatisban meghirdetett,

Flmadik
Kbt.

Hmadik

r6sze szerint unios

6rt6khatdr alatti eljdrisrend

hrdetmdny n6lkiili tirgyalisos

2019. okt6ber

2020.

jrroir

BIOKOM N

t Kft.20 9 6vi kdzbeszerz6si terv

II. Epidsi bcruhtuas
Burkolat

1.

6s viz6pit6si

miitirgyak lavitisi munkii

P6cs

viros kizigazgaris

Hamadik R6sz 115.
Kbt.

teriilet6n

Hmadik

r6sze szerint uni6s

6rtdkhatdr alatti elj6risrend

$ (2) bckczd6s 6s Kbt.
105. $ (1) bekezd6s a) ponrja szcrinti
hirdetm6ny k<izz6t6tele n6lkiil inditott,

tirgyalis n6lkn[ kozbcszerz6si

Hmadik
P6cs, Verseny utcai telephely

2.

3.

4.

felflitisi munkii

P6cs, Esztergrr Laios utca Mecsek

Aruhiz 6s
Ercbinyisz lrcdthi,z koztitti idrdafelriiit6si munkik

,

Ives umaparcella 6pit6se

P6cs, Verseny utca

Kbt. Hmadrk r6sze szerint uni5s
6n6khat6r alatti eljirdsrend

hirdetm6ny k<izz6t6tcle n6lkiil inditott,
tirgyalis n6lk0li kozbeszerz6si eljirds.

6.

Sikl6si rit 52. alatti sz6khely nyil6szir6 cserei

Fekete utca csaped6kviz elvezet6s

2019. mijus - 2020. december

3l

2019. mircius

2019.

iprilis

- 2019 jriLius

Hmadik
P6cs,

Ilsztergir

u.

P6cs, Koztemet6

Kbt.

Hmadik

in6khatir

Kbt.

r6sze szerint uni6s
alattr eljdrisrend

Hmdik

R6sz 115. S (2) bekezd6s 6s Kbt.
bekczd6s a) pontja szerinti
hirdetm6ny kcizzdt6tele ndlkiil inditott,
tirgy'al6s nilktili k<izbeszcrz6si eljirds.
105. $

Hmdik
r€sze szerint uni6s

6rt6khatdr alatti elj6rdsrend

P6cs, Sikl6si tit 52

P6cs, Fekete utca

Kbt.

Hamdik

r6sze szerint uni5s

6n6khat6r alatti eljir6srend

Kbt.

Hmadik

r6sze szerint unios

6rt6khatdr alatti elj6risrend

(l)

1 15. g (2) bekezdds 6s Kbt.
bekezd6s a) ponrja szerinti

hirdetm6ny kbzz|t|.tele n6lki.il inditott,
tirgyalrls ndlktili kcizbeszerz6si eljiris.
105. $

2019. mircius

2019. ipdts - 2019 augusztus

2019.6prilis

2019. mdjus

R€sz

(l)

105. S

Hmadik
5.

R6sz 115. S (2) bckezd6s €s Kbt.
bekezdds a) pontja szer.inri

(l)

105. S

2019. mircius

clj116s.

R6sz 115. $ (2) bekezd6s 6s Kbt.
bekezd6s a) pontja szerinti

(l)

hirdetm6ny kdzz|.tttele n6lkiil inditotg
tirgyal6s n6lkiili kd zbeszea€si elixis.
Harmadik R6sz 1 15. $ (2) bekezd6s 6s Kbt.
105. S (1) bekezdis a) pontja szerinti
hirdetm6ny krizz6t6tele nilkril inditotq

2019. jrilius

2020.

mircius

2020. mAius

2019. m6jus

2019 mdjus - 2019 szeptember

201 9. augusztus

2019 november- 2020 szeptember

tirgyalis n6lkiili kdzbeszerz6si eliir6s.

Ilmadik
7.

Giiriicsiinyi hulladdklerak6 rekultivdci6j{nak I. iiteme

III.

Gorcsony

Kbt. I Imadik r6sze szerint uni5s
6ndkhatir alatti eljdrisrend

105. S

R6sz 115. S (2) bekezd6s 6s Kbt
bekezdds a) pontja szerinti

(l)

hirdetm6ny kozzltl.tele ndlkiil inditott,
t6rgyal6s ndlktili k6zbeszerz€si

eljxis.

Szolg4ltzt4e mesrcndel6s

Az Airinlatk616 vagyonelemeinek vagyonbiztositisa,
szillitmdny-biztositdsa, 96ptiires biztositisa, valamint

1

tev6kenys6g6vel mfikiid6s6vel 6sszefiigg6
fele16ss6gbiztositrisolq 96piirmfiveinek kiitelez6
felel6ss6g- 6s Casco-biztositrisa, illetve dolgoz6inak 6ler
BIOKOM NKft.
Kbt. Misodrk r6sze szerint uni5s
6s balesetbiztositi.se, valamint ailnlatk616 lltal
Vagyonelemeinek biztosit6sa
6rt6khat6rt el6r6 eljdrisrend
iizemeltet6sbe vett Mecsek-Driva Regionilis
Hnllad6kgazdilkodisi Proiekthez tanoz6
vagyonelemek (6pitm6nyel 96pelq g6pi{rmiivek)

M6sodik R6sz szerinti nyilt

eljiris

201 9. augusztus

2019. okt5ber

biztositisa

2.

P6cs vircs kdzigazgatisi teriilet6n, a BIOKOM
Nonprofit Kft. kezel6s6ben l6v6 nyflt t6ri szdk6kutak
6ves karbantartisi, illet6leg flzemeltet6si feledatainak

ellitisa.

P6c s

viro s kb ztgazgatisi
teriilet6n

Hamdik r6sze szerint uni6s
6rt6khatdr alatti elj6risrend

Kbt.

Hmadik

R6sz 112. S (1) bekezd6s b) pontja
szerinti, Kbt. 113. S (1) bekezdEse szerinti
o ssze foglal6 tdjiko ztatis

2019. mircius

2019.

ipr*s - 2021.

m6rcius 31

BIOKOM Non

t Kft. 2019 6vi kdzbes zerzflsi ten,

P6cs viros kiizigazgatisi, velamint a P6csi Kiiztemet6

4.

teriiletein, a Mecseki-Malomvdlgyi parkerd6ben
parkgondozisi munkik ellitisa,,illewe be6pitetlen
iinkominyzati teriiletek kaszilAsa, ptthgfii

P6cs v6ros kdzrgazgztitsi

teriilet6n

mentesit6se, valamint P6cs Megyei Jogri

Kbt. Misodrk riszc szerint uni5s
€adkhatirt e1616 elldr6srend

Misodik R6sz szennti nyilt elj6ris

2019. jrlnius

Misodik Rdsz szennti nyilt eljdr6s

2019. szeptember

2019. szeptember - 2022. mfucius 31.

Virosbelteriileti ktizteriletein k6zi h6- 6s
sikossigmentesit6si munkik ellit6sa,

5,

A BIOKOM Nonprofit Kft. kezel6s6ben l6v6 egy6b
kiizteriileteken faillom4ny kezel6se, utcasorfik, parki
f6k femtartdsa, illet6leg a P6csi Ktiztemet6 tertlet6n

Pdcs vdros kiSztgazgatisi
teriilet6n, P6csi Kriztemet5

Kbt. M6sodik rdsze szerint uni6s
6rt6khatdrt elir<i

el

jirdsrend

2019.

iprilis - 2020. december 31

faipolisi

Hmdik
6.

P6cs

vircs kdzigzzgttisi teriilet6n ritburkolati ielek

P6cs viro s kd zigaz gatisl

fest6se

tertilet6n

Hmdik

R6sz 112. S

0)

bekezd6s b) pontja

r6sze szerint uni6s
szerinti, Kbt. 113. S 0) bekezd6se szerinti
6n6khatdr alatti el jdr6srend
6sszefoglal6 tijdkoztatisban meghirdeten nyilt

Kbt.

2019. mircius

2019. irydts - 2020. december 31

2019. mijus

2019. augusztus - 2022. augtsztts 37

2019. auguszrus

2019. jrilius - 2021. 6prilis 30.

2019. jdnius

2019. szeptember - 2022. szeptember

2019. jrilius

2019. szeptember - 2020.december 31

2019. norember

2020.januin - 2021.december 31

eliirds

7.

Csereerd6sit6s

8.

G6pi h6 6s

csereerd5sit6s

P€cs v6ro s kozrgazga,titsi

sik

terULlet6n

Harmadik R6sz 1 12. $ 0) bekezdis b) pontja
Kbt. Hamdik r6sze szerint uni6s
szerinti, Kbt. 113. S (1) bekezd6se szerinti
6n6khatir alatti eljdrisrend
osszefoglal6 tdjdkoztatdsban meghirdetett nyilt
eliriris

Kbt.

Hmdik

Hmdik

r6sze szerint uni6s

6rt6khatdr alatti

el

jir6srend

R6sz 112. $ (1) bekezd6s b) pontja
szerinti, Kbt. 113. S 0) bekezd6se szerinti
osszefoglal6 t6j6koztat6sban meghirdetett nyilr

eliiris
A BIOKOM Nkft

9.

Orz6s-V6d6s

10.

Ipari munkag6pek b6rl6se: I resz G6pb6rlet kezel6vel
rit6pit6si munkilchoz, 2, r€sz 96pb6rlet kezel6vel
ftildmunkikhoz

Kbt. Misodrk

16sze szerint uni6s

telephelyein

irt6khatirt el6r6 eljirdsrend

P6cs vdro s kozrgugatis)

Kbt. Ilarmadik r6sze szerint uni5:

Nlisodik Rdsz szerinti nyilt cljiris

Hamdik

teriilet6n

6n6khatdr alatti

el

jirdsrend

Rdsz I12. $ 0) bekezd6s b) pontja
szerinti, Kbt. 1 13. S 0) bekezd6se szerinti
<isszefoglal6 tij6koztatdsban meghirdetett nyilt

eliiris

Hmdik
1

Munkeer6kdlcstinz6s a BIOKOM

NId. Szimira

P6cs viros kozrgazgatisi

ter0let6n

R6sz 112. $ 0) bekezd€s b) pontja
szerinti, Kbl 113. S 0) bekezdEse szetinti

Kbt. Hmdik r6sze szerint uni6s
6rt6khatir alattr eljir6srend
risszefoglal6 tij6koztatisban meghirdetett nyilt
elitu5s

12

K6zviligiuis ektiv elmeinek miikiidtet6se

P6cs

viros

kozigazgat6si

teriilet6n

Hamadik R6sz 112. S (1) bekezd6s b) pontja
Kbt. I Imdik risze szerint uni6s
szcrinti, Kbt. 113. $ (l) bekezd6se szerinti
6n6khatdr alatti elldrisrend
osszefoglal6 t6j6koztatisban meghirdetett nyilt

2019. auguszrus

20 1 9.okt6ber

- 2022.dokt6ber

elidris

IV. Epit6ai Koncceszi6
V. Szolgdltrtiei konceeszi6

G,.iltetgii6vthtgyLe

P6cs, 2019. november 13.

q,U
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