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Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester
Készítette: Jegyzői Iroda
Tárgyalta:

Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 252/2009. (VIII. 10.) sz.
határozatában jóváhagyta az „Új K.O.R. Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt,
egymással, gyermekeinkért, a jövőért” intézmények felújításának kiviteli
tervkészítésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.
A tárgyban kiírt közösségi nyílt közbeszerzési eljárást az I. rész (Dombóvár
Zeneiskola) tekintetében – eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy a
benyújtott ajánlatok közül csak egy volt érvényes. Erre az eljárásra nem rendelkezünk
közbeszerzési tanácsadói megbízással, célszerűnek tartom a korábbi szakértőt
megbízni ezzel a feladattal. A Propritus Bt. árajánlata az előterjesztés mellékletét
képezi.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Dombóvári Kistérségi
Integrált Oktatási Projekt létesítményei kivitelei terveinek elkészítésére és kivitelezési
feladatainak megvalósítása” tárgyban kiírt, közösségi nyílt közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánított I. részére (Dombóvár Zeneiskola) vonatkozó új
közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátását nettó 500.000,- Ft
összegért a Propritus Bt.-re bízza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
Dombóvár, 2010. április 8.
Patay Vilmos
polgármester
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ÁRAJÁNLAT
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár
Szent István tér 1.
Patay Vilmos polgármester
Tárgy: árajánlat hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására
Tisztelt Polgármester úr!
Mint ismeretes, a Dombóvár Város Önkormányzata által az "Új-K.O.R - Új Kapos-menti Oktatási Rendszer" –
kivitelezési feladatok tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 1. része (Zeneiskola) eredménytelen lett. E
részre új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyhez hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges.
A Propritus Bt-vel korábban megkötött szerződésben az esetleges megismételt eljárásokra vonatkozóan
megállapodás nem volt, arra fedezetet a szerződés nem tartalmaz. Előzetes megkeresésére, melynek értelmében
az új közbeszerzési eljárás lefolytatására kívánnak közbeszerzési tanácsadói tevékenységet igénybe venni, a
következő árajánlatot adjuk:
Az ajánlat tárgya:











Részvétel az eljárást előkészítő szakmai egyeztetéseken
A közbeszerzési eljárás ütemtervének elkészítése
Az ajánlati felhívás és tender dokumentáció összeállítása (műszaki leírás és a szerződéstervezet kivételével)
Nyilvánosság tájékoztatása a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (részvételi / ajánlati felhívás feladása,
szükséges hirdetmények elkészítése)
Közbeszerzési szakmai közreműködés a szerződéstervezet összeállításában
Közreműködés az ajánlattevői kérdések megválaszolásában
Részvétel az ajánlatok bontásán (bontási jegyzőkönyvek elkészítése), valamint közreműködés az ajánlatok
pénzügyi, műszaki és közbeszerzési jogi értékelésében, hiánypótlás, tisztázó kérdések összeállítása
A közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez fűződő feladatok segítése (az eljárásról szóló összegezés
elkészítése, szükség esetén részvétel az eredményhirdetésen)
Törvényességi és eljárásjogi felügyelet, jogorvoslati eljárás során KDB előtti képviselet
Ajánlatkérő független hivatalos közbeszerzési tanácsadói támogatása a projekt megvalósítása során

A közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásának díja: 500.000.- Ft + 25% ÁFA
A megbízási díj a hirdetmények közzétételéért fizetendő hirdetményellenőrzési díjat nem tartalmazza, azokat a
Megrendelő maga viseli.
Felhívjuk figyelmüket a következőkre:
- A Kbt. 8. § (1) bekezdése szerint az eljárás előkészítésébe, illetve az eljárásba bevont személyeknek a
(1)közbeszerzés tárgya szerinti, (2)közbeszerzési, (3)jogi és (4)pénzügyi – szakértelemmel kell
rendelkezniük.
- A 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 3. § (1) b) pontja alapján a 90 millió Ft-ot meghaladó értékű
építési beruházás esetén a szerződés ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges.
Gyúró, 2010. április 8.
Tisztelettel:
Dr. Bakonyi Dolli sk.
Cégvezető
Propritus Bt.
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