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2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Parkoló automata bérlet, üzemeltetés
19 db
parkoló
automata

Uniós eljárásrend
Hirdetménnyel
induló tárgyalásos
eljárás

2022. március 2030. augusztus



2.
Közterületi feladatokat támogató ügyviteli
rendszer és kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása

A beszerezni
kívánt
rendszer
közterület-
felügyeleti és
közterületen
végzett
parkolás-
ellenőrzési
továbbá
egyéb
ellenőrzési
munkát
segítő
információs
ügyviteli
rendszer az
alábbi fő
funkciókkal:
·
közterületi
parkolási
feladatok
kezelése
·        zárt
parkolási
övezetek
kezelése
·
közterület-
felügyeleti
feladatok
kezelése
·
területfoglalá
s teljes körű
kezelése
(kiadás;
ellenőrzés)
·
kerékbilincse
lés,
autóelszállítá
s, roncsautó
elszállítás
kezelése

Nemzeti
eljárásrend

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

2022. július 2025. Harmadik
negyedév



·
köztisztasági
feladatok
kezelése
·
lakossági
várakozási
engedélyek,
kedvezmény
ek kezelése
·
behajtási
engedélyek
kezelése
(kiadás;
ellenőrzés
akár
kamerán
keresztül)
·
parkolási
igazolvány
(mozgáskorl
átozott
igazolvány),
ellenőrzésén
ek beépítése
a
folyamatokb
a
·
kanyarodási
szabályok
megsértésén
ek
szankcionálá
sa kamerán
keresztül
·
jármű/szemé
ly
nyomkövetés
GPS alapon
·
teljeskörű
követeléskez



elés,
behajtás,
végrehajtás,
követelésállo
mány
kezelése
A beszerezni
kívánt
rendszer
elősegíti azt,
hogy minden
szakfeladatot
ellátó
önkormányz
ati
részegység
a döntései
során a
lehető
legtöbb
információval
rendelkezze
n a döntési
pillanatban.
A beszerezni
kívánt
rendszer
támogatja,
az utcai
munka során
az
intézkedések
,
bejelentések,
ellenőrzések
megtételét.
Ennek
megfelelően
dolgozhat
vele a
közterület-
felügyelő, a
parkolási
ellenőr, a
köztisztasági
csoport, a



területfoglalá
sokat
ellenőrző
szerv, a
közlekedési
táblákat
nyilvántartó
részleg, a
tűzcsapok
ellenőrzését
végzők, a
helyi utak
állapotát
felmérők, a
hajléktalanok
at
nyilvántartók,
a behajtási
engedélyeke
t kezelők, a
térfigyelő
kamerán
keresztüli
automatikus
bírságolást
kezelők stb.
A
továbbiakba
n az így
keletkezett
adatokat a
rendszer
tárolja és
lehetővé
teszi annak a
csoportnak a
számára a
hozzáférést,
aki azzal a
területtel
foglalkozik
és
döntéseihez
felhasználhat
ja a mások
által már



összegyűjtött
adatokat.
Mindez valós
időben
történik, így
időveszteség
nélkül
rendelkezés
ére áll az az
információ,
amelyre
adott
szervezetnek
a döntéshez
szüksége
van.
A rendszer a
továbbiakba
n az összes
szükséges
folyamatot
és a hozzá
tartozó
nyomtatvány
t, csekket,
befizetést,
ügyfélpanasz
t rögzíti és
kezeli,
továbbá
figyeli az
egyes
eseményekr
e vonatkozó
határidőket
is.


