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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. február 28-i rendkívüli ülésére

Sürgősségi indítvány Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról szóló 57/2012.(X1L27,) önkormányzati rendelet l5. (2)-(7)bekezdése alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának a DAOP-5.2.l ./D-2008-0002 azonosító számú„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása abelterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezésikiegészítő építési beruházásokat kell megvalósítania. Ennek érdekében közbeszerzési eljárástkell lefolytatnia.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (3) bekezdése értelmében:

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatokértékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve azeljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti,közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.

Mezőberény város közbeszerzési szabályzata az alábbiak szerint rendelkezik:

3.4. - Az Önkormányzat és a Hivatal konkrét közbeszerzési eljárásainak előkészító’ feladatait
(szakmai előkészítő tevékenység, adminisztrációs feladatok) a polgármester által felkért,
legalább 3 tagú Előkészítő Munkacsoport látja el.

4.1. - A Munkacsoport által előkészített felhívás elfogadásáról a Képviseló’-testület dönt. A
Kbt. 122. (7) a) pontja szerinti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetében a Képviselő-



testület egyedi döntéssel a polgármesterre ruházhatja át a felhívás elfogadásának és azeljárást lezáró döntés meghozatalánakjogkörét.

4.3.]. - Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára a jelen Szabályzat szerint aKépviselő-testület jogosult, abban az esetben a bírálóbizottság 6 tagból áU, akiket aKépviselő-testület bíz meg. A bíráló bizottság 6 tagja közül 3 tag a Képviselő-testület tagjaiközül delegált képviselő, akik tanácskozási Joggal rendelkeznek, további 3 tag pedig a Hivatalmunkatársaiból, illetve külső szakértőkből kerül kiválasztásra, akként, hogy a Kbt. 22. (3)által megkívánt szakértelemmel rendelkezzenek. Amennyiben az eljárás lebonyolítására külsőszakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a fenti létszámon belül a külső szakértó’minden esetben tagja a bírálóbizottságnak. A bizottság tagjainak megbízásakor meg kellnevezni a bizottság elnökét.

A fenti jogszabályok figyelembe vételével az „DAOP-5.2. 1 ./D-2008-0002 azonosító számú„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása abelterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezésikiegészítő építési beruházás elvégzése Mezőberény Városában vállalkozási szerződéskeretében” szükséges a közbeszerzési bíráló bizottság felállítása és tagjainak megbízása.

A bíráló bizottság a Munkacsoport tagjaiból (3 fő) és Képviselő-testület tagjaiból tevődneössze (3 fő), az alábbiak szerint:

- Borgula Péter beruházási csoportvezető — bizottság elnöke
- Dr. Földesi Szabolcs jegyző
- Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- Harmati László képviselő — tanácskozási joggal
- Körösi Mihály képviselő — tanácskozási joggal
- Kovács Lászlóné képviselő — tanácskozási joggal

Az építési beruházás megvalósítására vonatkozó ajánlattételi felhívás mellékletként kerülcsatolásra.

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő építési beruházás megvalósítására az alábbi cégetkéri fel ajánlattételre:

1. Békés Drén Kft., 5630 Békés, Petőfi utca 20.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

1. sz. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „DAOP-5.2.1.JD-2008-0002
azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex bélvízrendezésiprogram megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címűprojekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése MezőberényVárosában vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatbanKözbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg:

- Borgula Péter beruházási csoportvezető — bizottság elnöke



- Dr. Földesi Szabolcs jegyző
- Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- Harmati László képviselő — tanácskozási joggal
- Körösi Mihály képviselő — tanácskozási joggal
- Kovács Lászlóné képviselő — tanácskozási joggal

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési programmegvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projektenbelül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Mezőberény Városábanvállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési elbírálással kapcsolatosantörténik, a megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

2. sz. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „DAOP-5.2.1.JD-2008-0002azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezésiprogram megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címűprojekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése MezőberényVárosában vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívástelfogadja és a Békés Drén Kft. —t (5630 Békés, Petőfi utca 20.) kéri fel ajánlattételre.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. február 26.

‘ter
beruházási csoportvezető


