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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 12/2017. (I. 26.) Kt. határozatával jóváhagyta a 1414 hrsz.-ú ingatlan Katona József utca, Pázmány Péter utca és Báthori István utca által határolt telekrészen létrejövő lakóterület közművesítésére irányuló tervezés elindítását, a
316/2017. (VI. 29.) Kt. határozatával pedig a telekalakítás lefolytatását. Az elkészült
tervek alapján az ivóvíz- és szennyvíz hálózat vízjogi létesítési engedélye rendelkezésre áll, illetőleg a telekalakítás folyamata is végbement. Nincs akadálya tehát annak,
hogy a víziközmű-hálózat kivitelezésének folyamatát elindítsuk.
A tervezői költségvetés alapján a kivitelezés becsült értéke nettó 25.187.347,- Ft,
melyből a szennyvíz hálózat kiépítése nettó 16.624.030,- Ft-ot, az ivóvízellátásé nettó
8.563.317,- Ft-ot képvisel. Mivel ez az összeg az aktuális közbeszerzési értékhatárt
eléri, közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján. A fedezet a gördülő fejlesztési terv alapján rendelkezésre áll.
Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. §
alapján szükséges az eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. Építési beruházás esetén figyelemmel kell lenni az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira is.
Az eljárás lefolytatására javaslom a Turi Ügyvédi Iroda megbízását.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú 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 hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság
javaslata alapján.
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és
a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatározására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körének meghatározására a polgármester jogosult.
Tekintettel arra, hogy ez a beszerzés az önkormányzat 120/2018. (III. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott 2018. évi Közbeszerzési Tervében szerepel, a közbeszerzési tervet
módosítani nem szükséges. Az irányadó eljárásrend: a Kbt. Harmadik Része szerinti
nemzeti eljárás, a tervezett eljárás fajtája: a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás.
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Határozati javaslat
a Pataki Ferenc utca víziközmű-kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás
megindításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Pataki
Ferenc utca víz-szennyvíz gerincvezeték hálózat kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
alapján, továbbá felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére.
2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával a Turi Ügyvédi Irodát (7621 Pécs,
Teréz u. 11-13.) bízza meg.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve
dr. Szabó Péter
Nagy András
Kovács Gyula
dr. Turi Ákos

Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
jogi
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

Határidő: 2018. május 31. – az eljárás megindítására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
polgármester

