bÖószerű íöbbséÖ
biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk
O010K áérálás OSJá ülésérÉ
TárÖó: hözbeszerzésá eljárás meÖándííása közíérá műalkoíás beszerzésére
blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer
hészííÉííÉ:

geÖózőá froda

TárÖóalía:

ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí: J
hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője
TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
drK dábor cerenc jeÖóző

O

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A OM1MK évá kölíséÖveíés meÖalkoíásakor a hééváselőíesíüleí célíaríalékba helóezeíí 1M
málláó cíJoí közíérá műalkoíás beszerzéséreK Az elkéézelések szerání a várossá avaíás
4MK évfordulójának íászíeleíére a jűvelődésá eáz előííá íérre kerülne sarÖa dábor
szobrászművész „sároskaéu” című közíérá alkoíásaK Avaíása az auÖuszíus OMJá ünneéJ
séÖ kereíében íöríénneK
A beszerzés 1M málláó cíJos becsülí éríékéből káándulva vázsÖálíuk a közbeszerzésá elJ
járás lefolóíaíásának kérdéséíK A művészeíá alkoíás sem a közösséÖáI sem a nemzeíá
eljárásrendben nem szereéel a íárÖóá kávéíelek közöííI azonban a közbeszerzésekről
szóló OMMPK évá CuufuK íörvénó EhbíKF 1ORK § EOF bekezdés bF éoníja alaéján művészeJ
íá szeméoníok máaíí leheíőséÖ nóílák hárdeíménó nélkülá íárÖóalásos eljárás lefolóíaíáJ
sáraI amelóben eÖó személóíől kérünk ajánlaíoíK A hbíK OROK § E1F bekezdés eF éoníja
eÖószerű eljárás eseíén ás leheíőséÖeí bázíosíí ennek az eljárásííéusnak az alkalmazásáJ
raK EÁrubeszerzés eseíén neííó 8 málláó cí és RMKTPTKTTMIJ cí közöííKF bzen eljárásban ás
szükséÖes éénzüÖóáJÖazdasáÖá és műszakáJszakmaá felíéíelek meÖhaíározása a leendő
ajánlaííevő feléI uÖóanakkor az ajánlaííéíelá haíárádőre vonaíkozó mánámum OR naéos
ádőíaríam nem élK Az ajánlaííéíelá felhívásí eÖóádejűleÖ a hözbeszerzésá aöníőbázoííJ
sáÖ részére ás el kell juííaínáK
A hbíK 8K § EPF bekezdése éríelmében az ajánlaíkérő az ajánlaíok elbírálására leÖalább
háromíaÖú bírálóbázoíísáÖoí köíeles léírehoznáI ameló írásbelá szakvéleménóí és döníéJ
sá javaslaíoí készíí a közbeszerzésá eljárásí lezáró döníésí meÖhozó személó vaÖó íesJ
íüleí részéreK pzemélóá összeíéíelére a haíározaíá javaslaí PK éoníjában íeszek javaslaíoí
úÖóI hoÖó a íörvénóben meÖköveíelí – közbeszerzésáI közbeszerzés íárÖóa szeráníáI
éénzüÖóá és joÖá – szakéríelem bázíosííoíí leÖóenK hözbeszerzésá pzabálózaíunk alaéJ
ján eÖószerű eljárásrendben lefolóíaíoíí eljárások eseíében a ménzüÖóá és sárosÖazdálJ
kodásá BázoíísáÖ hozza meÖ a véÖső döníésíI a mosí jóváhaÖóoíí bírálóbázoíísáÖ javasJ
laía alaéjánK
A helóá önkormánózaíok és szerveákI a közíársasáÖá meÖbízoííakI valamání eÖóes ceníJ
rálás alárendelíséÖű szervek feladaíJ és haíásköreáről szóló 1VV1K évá uuK íörvénó 1MVK
§ E1F bekezdése alaéján művészeíá alkoíás közíerüleíen való elhelóezéséről a íeleéülés
önkormánózaíának kééváselőíesíüleíe döníK hérjük a TK hééváselőíesíüleí íámoÖaíásáí
ahhozI hoÖó a műalkoíás a eunóadá íéren a jűvelődésá eáz előíí kerüljön elhelóezésJ
reK
Határozatá javaslat
1K aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe a várossá avaíás 4MK évJ
fordulójának íászíeleíére a jűvelődésá eáz előííá 1OV4/14 hrszJú íéren sarÖa dábor
szobrászművész „sároskaéu” című közíérá alkoíásáí helóezá elI amennóáben a beJ
szerzésre áránóuló közbeszerzésá eljárás eredménóes leszK
OK A hééváselőíesíüleí döníésí hoz a közíérá műalkoíás beszerzésére áránóuló hárdeíJ
ménó nélkülá közbeszerzésá eljárás meÖándííásárólK Az ajánlaííéíelá felhívás jóváJ
haÖóásáí a molÖármesíerre bízzaK
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PK góváhaÖója az alábbá személóá összeíéíelű bíráló bázoíísáÖoí az eljárásban való közJ
reműködésre:
arK pzabó méíer aljeÖóző
jolnár Áréád városá főééííész
sarÖa méíer városüzemelíeíésá árodavezeíő
hovács dóula éénzüÖóá árodavezeíő
oeácherí dóula közbeszerzésáI műszaká üÖóáníéző
eaíárádő: OM1MK május MTK – az ajánlaííéíelá felhívás elküldésére
cÉlÉlős:
molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda – a közbeszerzésá eljárás lefolóíaíásáérí
sárosüzemelíeíésá froda – a káhelóezés koordánálásáérí
aombóvár, 2010. áprálás 13.
maíaó sálmos
éolÖármesíer

