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Hét ajánlattételi szakaszban lévő és nyolc a 2017. év első félévében kiírásra kerülő 
közbeszerzési eljárás jelzi, hogy „élesbe fordult” a Modern Városok Program 
keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program.

Tucatnyi
közbeszerzés

Elozmény:
A 1035/2016. (II.9.) Kormány határozattal a Modern Városok Program részeként 
24 Mrd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem (PTE) számára, 
melynek deklarált célja az egyetem versenyképességének javítása, a hallgatói 
létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása,
a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatói létszám növelése. 
A program nagy kihívása, hogy az egyetem modernizációját a térség-
és gazdaságfejlesztés kihívásainak megoldásával együttesen próbálja
megvalósítani.

Mindezeket szem előtt tartva készíti elő a Kancellária a kivitelezési munkák 
elvégzéséhez, a szolgáltatás- és eszközbeszerzésekhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások dokumentációját.  
A közbeszerzési eljárások típusának megválasztásakor az Egyetem a közbeszer-
zési törvény alapelveinek maradéktalan betartása mellett a lehető legszélesebb 
körű verseny biztosítására törekszik, hiszen a szándék az, hogy a fejlesztés során
a régió vállalkozásai is helyzetbe kerüljenek és profitáljanak belőle.



A Pécsi Tudományegyetem,
mint Ajánlatkérő, jelenleg hét ajánlattételi 
szakaszban lévő közbeszerzési eljárással 
rendelkezik. A négy építési beruházás,
két árubeszerzés és egy szolgáltatás 
megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyílt eljárásként került megindításra,
ezért az ajánlati felhívások elérhetőségei
a közbeszerzési adatbázisokban 
korlátozásmentesek.

„A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar meglévő elméleti épület részleges felújításának és 
a hozzá kapcsolódó új oktatási és kutatási épületszárny építésének komplex tervezési és kivitelezési munkái-
nak elvégzése a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzés eljárás ajánlati felhívása 2016. 
december 31. napján jelent meg.
Ajánlattételi határidő: 2017.02.13. 11.00 óra.  
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465545-2016:TEXT:HU:HTML&src=0

A „Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar meglévő elméleti épület részleges felújításának és 
a hozzá kapcsolódó új oktatási és kutatási épületszárny építésének komplex lebonyolítói, mérnök tanácsadói, 
építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 
a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzés eljárás ajánlati felhívása 2016. december 31. napján 
jelent meg.
Ajánlattételi határidő: 2017.02.06. 14.00 óra. 
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465952-2016:TEXT:HU:HTML&src=0
 
Az „Oktatási eszközök beszerzése a PTE Természettudományi és Bölcsészettudományi Kara számára a 
Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzés eljárás ajánlati felhívása 2016. december 30. napján 
jelent meg.
Ajánlattételi határidő: 2017.02.03. 09.00 óra. 
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464113-2016:TEXT:HU:HTML&src=0

„A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai épületeinek kivitelezése a Modern Városok Program kereté-
ben” tárgyú közbeszerzés eljárás összefoglaló tájékoztatója 2016. december 22. napján jelent meg.
Az érdeklődési határidő: 2016.12.30 napja volt. 

„A PTE Műszaki és Informatikai Kar Nemzetközi Oktatási Épületének kiviteli tervezése és kivitelezése a Modern 
Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzés eljárás ajánlati felhívása 2016. december 30. napján jelent 
meg.
Ajánlattételi határidő: 2017.02.14. 09.30 óra. 
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_16292_2016/

„A PTE Damjanich utcai főépületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzés 
eljárás ajánlati felhívása 2016. december 30. napján jelent meg. 
Ajánlattételi határidő: 2017.02.16. 08.30 óra. 
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_16386_2016/

„Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein 
belül”  tárgyú közbeszerzés eljárás ajánlati felhívása 2016. december 31. napján jelent meg.
Ajánlattételi határidő: 2017.02.06. 14.00 óra. 
Az ajánlati felhívás az alábbi nyilvános közbeszerzési adatbázisban érhető el:
            http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465691-2016:TEXT:HU:HTML&src=0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BTK

AOK

MIK



Az egyetemfejlesztési program

helyi gazdaságra
gyakorolt hatása
›  Segít helyzetbe hozni a régió vállalkozásait;

›  Az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatói létszámnövekedés
    jelentősen növeli a fogyasztást;

›  A fizetőképes kereslet növekedéséből a helyi kis- és középvállalkozások,    
    szolgáltatók is profitálnak, amely további munkahelyek létrejöttét ösztönzi;

›  A beruházások egyéb piaci fejlesztéseket generálnak;

›  A program hatással van a célzott munkaerőképzés kínálatra;

›  Növekszik a kereslet a városi szolgáltatások iránt;

›  A jelentős városi fejlesztésekkel összekapcsolva erősödik a város
    és a régió népességmegtartó ereje;

›  A város vonzóbb célpont lesz a diákok, gazdasági befektetők,
    turisták számára;

›  Új típusú gyakorlati együttműködések jönnek létre a város
    és az egyetem viszonylatban;
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2017. elso félévre tervezett

közbeszerzések

Balassa Kollégium felújítása

Damjanich Kollégium rekonstrukciója

Vörösmarty utcai Egészségtudományi Kar főépületének
rekonstrukciója, korszerűsítése, hallgatói terek bővítése

Rákóczi úti Klinikai Központ T és C épület felújításával 
összefüggő közbeszerzési eljárások

Műszaki és Informatikai Kar meglévő épületeinek átalakítása

Bölcsészettudományi Kar bővítésével összefüggő
közbeszerzési eljárások

Természettudományi Kar rekonstrukciójával összefüggő 
közbeszerzési eljárások

Műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése (Balassa Kollégium 
felújítása, Vörösmarty utcai Egészségtudományi Kar főépületének)
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