Új napirendi pont
8. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. április 9-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-105 azonosító számú „Térségi együttműködés
kialakítása a Dombóvári Járásban” című pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula Pénzügyi Iroda irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív
Program
támogatási
rendszeréhez
benyújtott
„Térségi
esélyegyenlőségi
együttműködés a Dombóvári Járásban” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 jelű
pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 21.999.946,- Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az erről szóló értesítést 2015. március 19-én
kapta meg az Önkormányzat.
A pályázat keretében létrejön egy járási szintű felzárkózási/esélyegyenlőségi
kerekasztal, amelyhez a kistérség önkormányzatai közül 14-en már csatlakoztak
(Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Gyulaj, Kapospula, Kocsola, Kurd, Lápafő,
Nak, Szakcs, Várong, Kaposszekcső, Jágónak), de együttműködési szándékáról
nyilatkozott a Tolna Megyei Kormányhivatal, a KLIK Dombóvári Tankerülete, a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, kisebbségi önkormányzatok,
önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és különböző felekezetű
egyházak is. A kerekasztal munkájának célja egy Esélyteremtő programterv
elkészítése, amelyhez külső szakmai tanácsadók is bevonásra kerülnek. A projekt
2015. április 1-től indul és november 30-ig fejeződik be.
A pályázat szakmai programjainak megvalósítására közbeszerzési eljárást szükséges
lefolytatni. A szolgáltatás nettó 10.751.800,- Ft-os becsült értéke nem éri el a 25 millió
Ft-ot. Ennek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendbe eső eljárás, 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.
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 Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság
javaslata alapján.
Tekintettel arra, hogy ez a közbeszerzési eljárás az Önkormányzat 120/2015.(III.26.)
képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2015. évi Közbeszerzési Tervben nem
szerepel, a jogszerűség érdekében az eljárás megindításáról szóló döntés előtt a
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közbeszerzési tervet módosítani kell. A módosításra javasolt közbeszerzési tervet,
változás kiemeléssel az előterjesztéshez mellékeljük.

I.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja. A nyilvánosság
folyamatos biztosítása érdekében elrendeli a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban (KBA), illetve a www.dombovar.hu honlapon való
közzétételét.
Határidő: 2015. április 15. – a közzétételre
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a Szakmai
szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosító számú
„Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban” című
projekt keretében” elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti
eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt.
122/A. §-ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás
jóváhagyására és a közvetlen ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő körének
meghatározására, figyelemmel a törvényi előírásokra.
3. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való
közreműködésre:

Bírálóbizottsági tag neve

Kbt. 22. § (3) bekezdés szerinti szakértelem

dr. Letenyei Róbert

jogi

Tigerné Schuller Piroska

közbeszerzés tárgya szerinti

Kovács Gyula

pénzügyi

Reichert Gyula

közbeszerzési
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Határidő: 2015. április 15. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzatának
2015. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
Tervezett
megindításának,
teljesítésének
eljárási típus illetve a közbeszerzés várható időpontja
megvalósításának
vagy a szerződés
tervezett időpontja
időtartama

Irányadó
eljárásrend

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés

09310000-5

Kbt. Harmadik
Rész (nemzeti

nyílt

2015. január

12 hónap

nem

3 hónap

nem

eljárásrend)

II. Építési beruházás
Petőfi utcai közművek (víz,
Kbt. Harmadik
csapadékvíz)
45231111-6 Rész (nemzeti
eljárásrend)
rekonstrukciója

Kbt. 122/A. §
szerinti

2015. augusztus

III. Szolgáltatás-megrendelés
Parkfenntartási, valamint
gyalogos és kerékpáros
közlekedőfelületek
tisztítási, illetve kézi
hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak
ellátása Dombóvár egyes
közterületein

77313000-7

Kbt. Második
Rész

nyílt

2015. március

36 hónap

nem

Kbt. 122/A. §
szerinti

2015. szeptember

6 hónap

nem

(uniós eljárásrend)

Kbt. Harmadik
Utak gépi síkosságmentesí90620000-9 Rész (nemzeti
tése és hóeltakarítása
eljárásrend)
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Szakmai szolgáltatások
megrendelése az ÁROP1.A.3-2014-2014-0105
azonosító számú „Térségi
esélyegyenlőségi
együttműködés a
dombóvári járásban” című
projekt keretében

Kbt. Harmadik
Rész (nemzeti
eljárásrend)

Kbt. 122/A. §
szerinti

2015. április

2015.11.30

nem

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
-

-

-

-

-

Dombóvár, 2015. április …
Szabó Loránd
polgármester
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