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Tisztelt Képviselő-testület!
A napokban írtuk alá az „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése
érdekében” című, KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító számú pályázat támogatási
szerződését. A projekt keretében az alábbi főbb feladatok megvalósítására nyílik lehetőség:
1. A Kis-Konda-patak renaturalizációja a patak menti vizes élőhelyek vízellátottságának javítása érdekében
2. Fafajcsere az ültetvényszerű erdőállományban
3. Az inváziós növényfajokkal „szennyezett” területek helyreállítása
4. A tájba nem illő épített elemek felszámolása, tájba illesztése
5. Vizes élőhely helyreállítás az illegálisan lerakott hulladék felszámolásával, az
ökológiai szempontokat figyelembe vevő rendezésével
A projekt teljes költségvetése a támogatási szerződés alapján bruttó 57.714.250 Ft,
mely 100% támogatással valósulhat meg. Ebből a beruházás nettó 39.970 eFt-ot képvisel, ezen kívül üzemeltetési és karbantartási, továbbá működési költségek számolhatók el. Tekintettel arra, hogy a becsült érték az építési beruházásra vonatkozó nettó 15
millió Ft-os értékhatárt meghaladja, közbeszerzési eljárás kell lefolytatnunk. Mivel a
becsült érték az építési beruházásnál 2011-re érvényes 4.845.000,- eurós, azaz
1.273.702.050,- Ft-os közösségi értékhatárt nem éri el, a Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás alkalmazandó. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (Kbt.) 2010. szeptember 15-től hatályos 251.§ (2) bekezdése alapján, ha az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a 80 millió Ft-ot, az ajánlatkérő a közzététel
helyett legalább 3 ajánlattevőnek egyidejűleg küldhet közvetlenül írásos ajánlattételi
felhívást. Ilyen esetben az ajánlattételi határidő minimális időtartama 15 napra csökkenhet az egyszerű eljárásrendben egyébként érvényes 20 napról. Az ajánlattételre felkért körre vonatkozó javaslat a következő, melynek meghatározásánál figyelemmel
kell lenni arra, hogy semmiképpen ne legyen valamiféle versenyszűkítő hatás kimutatható az utóellenőrzés során sem:
………………………………
………………………………
………………………………
A Kbt. 253.§ alapján a beszerzést a kis- és középvállalkozások esélyeinek biztosítására
fenn kívánjuk tartani az utolsó lezárt gazdasági évben nettó 1 milliárd Ft árbevételt el
nem érő ajánlattevők számára.
A Kbt. 8.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú bíráló bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a beszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
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Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében egyszerű eljárásrend esetén a Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az „Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” tárgyú, Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a Polgármesterre bízza. Jóváhagyja annak az alábbi
vállalkozások felé történő közvetlen kiküldését:
………………………….
………………………….
………………………….
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való közreműködésre:
dr. Gábor Ferenc jegyző
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Takács Péter környezet- és természetvédelmi referens
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
Határidő: 2011. május 31. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig
Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során
Dombóvár, 2011. április 19.

Szabó Loránd
polgármester

