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Tisztelt Képviselő-testület!
A „Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosság mentesítési feladatainak ellátása Dombóvár város közterületein” elnevezésű közbeszerzési eljárás lefolytatása nyomán 2008. január 30-án
szerződést kötöttünk a dombóvári vállalkozásokból alakult konzorciummal, melynek
hatálya 2014. január 31-én lejárt.
Hosszabb ideje zajlanak előkészületek a városi közterületek egészére kiterjedően a
jövőbeni legkedvezőbb megoldás megtalálására. A parkfenntartási tevékenység megfelelő versenyeztetéséhez elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk olyan komplett geodéziai
felméréssel, amely az ajánlatkérő által egzaktul meghatározandó műszaki tartalom
alapjául szolgál. Erre önmagában is közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás szükséges
lebonyolítani, ami folyamatban van, eredményesség esetén viszonylag hosszú átfutási
idővel kell számolni. Vizsgálat tárgya lehet az in-house beszerzés feltételeinek vizsgálata, melyek fennállása esetén önkormányzati céggel ellátható a feladat. Tekintettel a
tevékenység volumenére jelentősen megterheli az Önkormányzat költségvetését, indokolt tehát a közpénzek felhasználása szempontjából legtakarékosabb, legésszerűbb
ellátási mód lehetőségének vizsgálata. Ez természetesen az ellátandó terület behatárolásán túlmenően magában foglalja az egyes tevékenységek ajánlatkérő által elvárt gyakoriságának, szintjének megjelölését, a lakosság által is tolerálható módon. Mindez azt
vetíti előre, hogy kívánatos lenne, ha a döntéshozói szint fentiek tekintetében egységes
elképzelést alakítana ki. Tekintettel arra a körülményre, hogy jelenleg egy önkormányzati ciklus végéhez közeledünk, a kérdéskör átfogó rendezését kívánatosnak látszik a
következő Képviselő-testületre bízni.
Addig is átmeneti megoldást kell találni a parkfenntartási feladatok ellátására. Javaslatunk, hogy egy jól körülhatárolt belvárosi területre folytassunk le közbeszerzési eljárást legfeljebb 8 hónapos (december 31-ig) időtartamú szerződés megkötésére. Ennek
műszaki tartalmát az egzakt geodéziai felmérés hiányában is meg lehet határozni olyan
viszonylagos pontossággal, amely az eredménye eljárás esélyét megteremti. A területre vonatkozó javaslatunk a következő: Szepessi u. – Petőfi u. – Szent Gellért u. – Ady
Endre u. – Népköztársaság u. – Bezerédj u. - Jókai u. – 56-os Forradalom tere által
határolt terület.
A fentiekre figyelemmel a szolgáltatás becsült értéke a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a nettó 25 millió forintot nem éri el (a pontos összeg a műszaki leírás konkrét
előírásainak lesz a függvénye). Ennek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendbe eső eljárást kell
lefolytatni, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel a nyílt eljárás alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az ajánlattételi felhívás közvetlenül küldhető meg legalább három gazdasági szereplőnek.
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor kitétel, hogy az
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Természetesen érvényes, hogy
olyan gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre, aki a szerződés teljesítésére való
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes. Az ajánlattételre felhívandó kör meghatározását javasoljuk a Városgazdálkodási Bizottságra bízni.
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A Kbt. 22.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 3. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata
alapján.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást
indít „Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatainak ellátása Dombóvár egyes
közterületein” elnevezéssel, a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben
a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban foglalt
különbségekkel.
2. A Képviselőtestület az ajánlattételi felhívás jóváhagyását és az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körének meghatározását a Városgazdálkodási Bizottságra bízza.
3. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
dr. Szabó Péter (jogi szakértelem)
Dávid Gyula (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Kovács Gyula (pénzügyi szakértelem)
Reichert Gyula (közbeszerzési szakértelem)
Határidő: 2014. március 14. – az ajánlattételi felhívás elfogadására
Felelős:
Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
polgármester

