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Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi közbeszerzési eljárás nyomán 2019. január 1-i hatályba lépéssel 12 hónap +
3 hónap időtartamú szerződést kötöttünk szabadpiaci villamos energia beszerzésre.
Tekintettel arra, hogy a szerződés hatálya a 3 hónap opció életbe lépésével 2020. március 31-én jár le, a lejárat előtt döntést kell hozni az újabb eljárás megindításáról. Az
eljárás megfelelő szerződéstervezete és dokumentációja elkészítéséhez szolgáltatói
ismeretekkel is rendelkező szakértő bevonása szükséges. Javaslatunk szerint a megkötendő új szerződés időtartama szintén 12 hónap + 3 hónap opció, az egyéb szakmaiszerződéses szempontokat a szakértővel egyeztetve alakítjuk ki.
A beszerzés várható tartalma: idősoros és profilos fogyasztási helyek (több szerződő
fél: Önkormányzat, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és Dombóvár Város Könyvtára, Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény az önkormányzati
intézmények tekintetében, Dombóvári Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.),
közvilágítási fogyasztási helyek. Az előkészítés során a szervezeteket írásban megkeressük, hogy nyilatkozzanak a beszerzéshez való csatlakozási szándékukról, illetőleg
hatalmazzák fel az Önkormányzatot az eljárás nevükben is történő lefolytatására.
Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ezt követően készülnek el, szakmai része a szakértő bevonásával kerül véglegesítésre a hatályos jogszabályok szerint.
Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. §
alapján szükséges az eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel –
megfelelő alapossággal előkészíteni. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni.
Tájékoztatásul ismertetjük, hogy a 12+3 hónapos szerződés megkötése esetén kalkulált
becsült érték nettó 24.475.122,- Ft, amely az árubeszerzésre aktuális nemzeti közbeszerzési értékhatárt – 2020. január 1-jétől nettó 15 millió forintot – meghaladja, azaz
közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. Ugyanakkor nem éri el az árubeszerzés tekintetében önkormányzati ajánlatkérőkre érvényes 214.000 eurónak megfelelő 68.171.840,- Ft uniós értékhatárt. Ebből következően a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti, uniós értékhatár alatti,
nemzeti eljárásrendben kell az eljárást lefolytatni.
Az eljárás lefolytatására, jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, javaslom dr. Bakó Zoltán (7090 Tamási, Szabadság u.
43-47. B. lph. III. em. 7.) megbízását átalánydíjas szerződés keretében, akinek FAKSZ
lajstromszáma 00782.
A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú 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 hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
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Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság
javaslata alapján.
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és
a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatározására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körének meghatározására a polgármester jogosult.
A közbeszerzési eljárást az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési tervében szerepeltetni fogjuk, melynek jóváhagyási határideje a tárgyév március 31. napja.
Határozati javaslat
a szabadpiaci villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár
város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) alapján.
2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával, illetve jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával dr. Bakó Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg (7090 Tamási, Szabadság
u. 43-47. B. lph. III. em. 7.).
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve
dr. Szabó Péter
Münnich Ádám
Kovács Gyula
dr. Bakó Zoltán

Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti szakértelem
jogi
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

4. A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja, beleértve az energetikai szakértői közreműködést is.
Határidő: 2020. február 14. – az eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Pintér Szilárd
polgármester

