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Tisztelt Képviselőtestület!
A KEOP-7.1.2.0-2008-0147 azonosítószámú „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselőtestületet.
A beruházási projekt megvalósításához szükséges közbeszerzések lebonyolítása a 2.
fordulós pályázat támogatására vonatkozó döntés előtt saját felelősségre megkezdhető. Az előkészítés megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem
jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését, viszont a beruházás megkezdése előbb lehetővé válik a feltételes
közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 2. körös támogatási döntést
megelőző lefolytatásának kockázatait a Képviselőtestületnek szükséges átgondolni, és
ennek ismeretében dönteni a feltételes közbeszerzési eljárás indításáról. Ezek a következők:

−

amennyiben a 2. körös támogatási döntésben a Közreműködő Szervezet (KvVM
FI) a beadott pályázathoz képest valamilyen műszaki változtatást ír elő feltételként,
úgy



az ajánlattételi határidőt megelőző 2. körös támogatási döntés esetén a felhívás
és a dokumentáció módosítható, illetve visszavonható. Módosítás esetén az ajánlattételi határidő újra indul, de a már megkezdett eljárás folytatható tovább, míg visszavonás
esetén új eljárás kiírása szükséges.



az ajánlattételi határidőt követő 2. körös támogatási döntés esetén az ajánlatkérő
eredménytelennek nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást/mentesül a szerződéskötés
kötelezettsége alól és a módosított feltételekkel új közbeszerzési eljárás kiírása szükséges.
− előfordulhat, hogy a támogatás mértéke csökken, amennyiben ilyen eset előáll, a
Képviselőtestületnek dönteni kell arról, hogy

 további önerő biztosításával meg kívánja-e valósítani a beruházást, vagy
 esetleg lemond a projekt megvalósításáról.
Fentiek alapján látható, hogy csak az ajánlattételi határidőt megelőző 2. körös támogatási döntés esetén van lehetőség bizonyos körben arra, hogy ajánlatkérő a feltételes
közbeszerzési eljárást eredményesen be is fejezze. Minden más esetben a már megindított közbeszerzési eljárás eredményesen nem zárható le és az új eljárás mind a közzétételi díjak, mind a közbeszerzési tanácsadói díjak ismételt jelentkezése miatt jelentős költségnövekedést eredményez.
A FIDIC-mérnöki feladatok ellátására irányuló közbeszerzés esetén a folyamat gyorsítása érdekében célszerű előzetes összesített tájékoztató közzététele, amellyel az eljárás
átfutási ideje lerövidíthető, s így eredményes eljárás esetén a nyertes már bevonható a
kivitelezésre szóló eljárás előkészítésébe is, amennyiben az csak a 2. fordulós pályázat
elbírálását követően indul. Ebben az esetben viszont azzal kell számolni, hogy a tény-

leges munkavégzés várhatóan csak jövő év tavaszán indulhat, figyelemmel a pályázat
elbírálásának és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának átfutási idejére.
Az Ajánlatkérő a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, akinek szintén dönteni szükséges a feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatásáról.
A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk Közreműködő Szervezet általi véleményezéséhez és a feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükség van arra, hogy a
Képviselőtestület, majd a Társulás a fentiek ismeretében az alábbi határozatokat meghozza:

1.

A kivitelezési közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzési eljárással le kívánja-e folytatni, vagy sem.

2.

A FIDIC mérnök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként kiírásra kerüljön-e, vagy sem.

Kérem a Képviselőtestülettől, hogy a Társulási Tanács határozatainak meghozatalát az
alábbi felhatalmazásokkal biztosítsa.
Amennyiben a közbeszerzési eljárások támogatást nyernek, konkrét megindításukra a
Közreműködő Szervezet véleményezését követően nyílik lehetőség, mely várhatóan
30 napot igényel.
A projektmenedzseri feladatok ellátására Dombóvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződést kötött a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft-vel és a Kapos Innovációs Transzferközpont Kht-vel, mint nyertes közös ajánlattevőkkel. A szerződés opcionálisan tartalmazza a második fordulós projektmenedzseri feladatellátást, amellyel a megrendelő szándékaitól függően élhet. Tekintettel azonban arra, hogy a második fordulós pályázatot a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás nyújtja be, ő lesz az ajánlatkérő a további közbeszerzések tekintetében. Meglátásunk szerint a Kbt. 303.§-a szerinti szűk körű lehetőség nem engedélyezi a szerződő felek személyének megváltoztatását. Úgy véljük,
hogy a Kbt. kógens rendelkezései kizárják a szerződés alanyainak változtatását, így a
szerződést kötő felek személyében bekövetkező bármilyen változást.
Ebből következően a második forduló projektmenedzseri feladatainak ellátására is
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a Társulásnak.
A második fordulóban szükséges közbeszerzési eljárások költségei 2 millió Ft összeghatárig finanszírozhatók a pályázatból. Ezek előreláthatólag a következők lesznek: kivitelezés, független mérnök, eszközbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság-PR.
A pályázatkészítő külső cég által beállított összeg bizonyára nem lesz elegendő a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, a beérkezett ajánlatok ismeretében a szükséges fedezet biztosításának módját meg kell találni. Várhatóan 10-15 millió Ft nagyságrendű összeget kell majd vállalniuk az önkormányzatoknak. A közösségi értékhatárt
elérő beszerzések esetén – a felsorolásból az első három – hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező, aki az Európai Uniós forrásból származó támogatás miatt
csak független lehet. A projekt kiemelt jelentőségére tekintettel, illetőleg az egységes
szemlélet és a közreműködőkkel történő egyeztetési, jóváhagyatási kötelezettség miatt
célszerű, hogy valamennyi eljárást ugyanaz a közbeszerzési tanácsadó kezelje.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi
szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt keretében a kiviteli
tervek elkészítése és FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatai tárgyában
közbeszerzési eljárást folytasson le.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt műszaki ellenőri és a FIDIC Sárga Könyve szerinti kivitelezési munkálatok lebonyolító
mérnöki feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytasson le, illetőleg előzetes összesített tájékoztatót tegyen közzé.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt második fordulós projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást
folytasson le.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás az ajánlati felhívást jóváhagyja és a bíráló bizottság személyi összetételét meghatározza.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-7.1.2.0.-2008-0147 azonosító számú projekt második fordulós közbeszerzési feladatainak ellátása tárgyában ajánlatkérési eljárást folytasson le.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2010. április 6.
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