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A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű út 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási
szerződést kötött Dunaújváros MJV Önkormányzatával a TOP és Modern Városok Program
feladatellátásaira 2016. augusztus 19-én, mely szerződés módosításra került 2017.01.31-én.
A szerződés alapján a fent megjelölt pályázatok esetén a Vasmű u. 41 Irodaház Kft.
bonyolítja le a közbeszerzési eljárásokat. A feladatok pontosabb és szabályszerű elvégzése
miatt a közfeladat ellátási szerződés II. számú módosítása vált indokolttá, melynek alapján a
vállalkozás közbeszerzési szabályzata is módosult. Ezen szabályzat DMJV Közgyűlése általi
elfogadása szükséges.
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JAVASLAT
Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú
módosításának elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
A TOP és a Modern Városok program keretében megvalósítandó fejlesztések
zökkenőmentes lebonyolítására DMJV Önkormányzata 2016. augusztus 19-én közfeladat
ellátási szerződést kötött a 100%-os tulajdonát képező Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel, mely
szerződés módosításra került 2017.01.31-én.
A feladatok pontosabb és szabályszerű elvégzése miatt a közfeladat ellátási szerződés II.
számú módosítása vált indokolttá, melynek alapján a vállalkozás közbeszerzési szabályzata
is módosul.
A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a közfeladat ellátási szerződésben pályázati forrásokból
megvalósuló fejlesztések végrehajtására teljes körű feladatellátást vállalt. Tekintettel arra,
hogy a forrás felhasználás kedvezményezettje Dunaújváros MJV Önkormányzata, így
nevében és helyette jár el a pályázati tevékenység során a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § alapján
(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési
eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében
különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt,
személyeket, vagy testületeket.
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő
közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való
eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését
megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló,
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő,
építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó elérő értékű közbeszerzési
eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező,
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a
hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti
elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági
munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet
- részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási
joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében
név szerinti szavazást kell alkalmazni.
A fejlesztések pályázati tevékenységének jogszerű lebonyolításához a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzatát, továbbá annak módosításait DMJV Közgyűlése
általi elfogadása szükséges, tekintve, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzéseket a
vállalkozás DMJV Önkormányzata nevében és helyette eljárva végzi.

A javaslatot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2017.09.04-i rendkívüli ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági elnök szóban ismerteti.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti szabályzat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.05.) határozata
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú módosításának
elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési
Szabályzata I. számú módosítását 2017. szeptember 06-ai hatállyal e határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
Határidő: 2017. szeptember 15.
Dunaújváros, 2017. szeptember 5.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

