
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó

árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Városfejlesztési Igazgató
Halmai Nóra pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016.11.15.
Pénzügyi Bizottság 2016.11.15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016.11.15.
Önkormányzat Bírálóbizottsága 2016.11.15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „Helyi  foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú, DUNA-MUNKA-TOP
című  projekt  megvalósítása  érdekében  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói
tevékenység ellátására ajánlatokat  kért  be,  azonban a határidőre nem érkezett  be  a pályázati
feltételeknek megfelelő számú ajánlat, így ismételt ajánlatok bekérése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Halmai Nóra
E-mail címe: halmai@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25 / 544-380
Iktatószám: 644-94/2016

Előkészítő aláírása: Halmai Nóra sk.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016.11.15.
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.15.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:

Az elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzés:

mailto:dzsupin@pmh.dunanet.hu


Javaslat 
a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok
elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  1562/2015.  (VIII.12.)  Kormányhatározatával  elfogadta  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Programját  (továbbiakban:  ITP).  Az  ITP-ben
megfogalmazottak  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  szándéka  a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (továbbiakban: TOP) a TOP-6.8.2-15 „Helyi
foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és  várostérségében” címmel
megjelent pályázati felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása. 

A projektben tervezett beszerzések lebonyolítása érdekében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)  27.  §  (3)  bekezdése  alapján  „A részben  vagy  egészben
európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén
az  uniós  értékhatárt  meghaladó,  építési  beruházás  esetén  az  ötszázmillió  forintot  meghaladó
értékű  közbeszerzési  eljárásba  az  ajánlatkérő  köteles  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni.”
A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházások előkészítésének megkezdéséhez mielőbb
szükséges kiválasztani a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, és erre vonatkozóan
ajánlatok bekérése szükséges. A Közgyűlés 624/2016. (X.20.) határozata alapján az önkormányzat
árajánlatkéréseket küldött ki a határozatban szereplő gazdasági szereplők számára,  azonban a
beadási  határidő  lejártáig  két  ajánlat  érkezett  be.  A  pályázati  feltételek  alapján  a  piaci  ár
alátámasztásához  legalább  három  beérkezett  és  érvényes  ajánlat  szükséges,  így  a  felmerülő
költségek elszámolhatósága érdekében ismételten ki kell küldeni az árajánlatkéréseket.

(A gazdasági szereplők listájára adott javaslat a bizottsági/közgyűlési ülésen helyben kerül
kiosztásra)

A felelős  akkreditált  közbeszerzői  szaktanácsadói  tevékenység  ellátása  vonatkozásában
felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  így  azokra  a
támogatás fedezetet biztosít. 

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Igazgatási  és Jogi  Bizottság,  valamint  az  Önkormányzat  Bírálóbizottsága 2016.  november  15-i
rendkívüli  ülésén  tárgyalta,  a  bizottságok  véleményét  azok  elnökei  a  közgyűlésen  szóban
ismertetik.

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  és  annak  mellékleteként  csatolt  ajánlatkérés-
tervezetet, valamint a Megbízási szerződés tervezetét terjesztjük a közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (XI.17.) határozata
a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok
elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  624/2016.  (X.20.)  határozata  alapján  a
TOP-6.8.2-15 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén  és  várostérségében” tárgyú  projekt  vonatkozásában  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  kiküldött  ajánlatkérésekre  beérkezett
ajánlatok alapján az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem érkezett
be  a  fent  nevezett  projekt  vonatkozásában  érvényes  pályázati  feltételeknek  megfelelő
számú árajánlat.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében”  címmel megjelent pályázat keretében a
projektben megvalósítani kívánt  beszerzések során a legkedvezőbb gazdasági szereplő
kiválasztása  érdekében  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
ellátására az alábbi gazdasági szereplőktől kérünk árajánlatot:

a) ……………………………..
b) ……………………………..
c) ……………………………..
d) ……………………………..

(A gazdasági szereplők listájára adott javaslat a bizottsági/közgyűlési ülésen helyben kerül
kiosztásra)

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

városfejlesztési igazgató
Határidő: a ajánlatkérés megküldésére: 2016. november 30.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál sk.
Az Önkormányzat
Bírálóbizottsága

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke


