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Az előkészítésben közreműködött:
Szászi Tamás osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról és
bírálóbizottság kijelöléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2018 (XII.13.) ÖKT sz. határozatában
úgy döntött, hogy Aszód, Déli-terület felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek
fejlesztésével indulni kíván a PM_ CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton.
A pályázatra a MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. által készített 213/17-V számú „Aszód, déli
iparterület út csapadékvíz elvezetési terve” című tervdokumentációval valamint az ennek a
kiegészítését tartalmazó 12/CS-2018. számú „Aszód déli terület csapadékvíz elvezetése” című
tervdokumentációval pályázott.
A Magyar Államkincstár 2019. szeptember 16-i keltezésű, BMP-ÁPI/2503-4/2019
ügyiratszámú levelében tájékoztatta Aszód Város Önkormányzatát, hogy a benyújtott
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 számú pályázata támogatást nyert.
A projekt várható bekerülési költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így a kivitelező
kiválasztásához szükséges megbízni egy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A közbeszerzői feladatok ellátásának díja a pályázat terhére elszámolható a teljes projektköltség
1 %-áig.
Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat keretein
belül megvalósuló „Aszód, Déli-Iparterület csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek
fejlesztése” projekt tárgyában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátására írjunk ki ajánlati felhívást, amelyre az alábbi közbeszerzőket hívjuk meg:
1.

Cégnév: Dr. Egresi Márton E.V.
Cím: 1238 Budapest, Új Élet utca 4.
E-mail: kozbeszerzes.egresi@gmail.com
Telefon.: +36-30-5946159

2.

Cégnév: KÖZ-PÁLYA Kft.
Képviselő: Göndör Gábor ügyvezető
Cím: 2367 Újhartyán, Monori u. 30.
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3.

E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Telefon.: +36-29/372-315
Cégnév: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Képviselő: Dr. Kónya Tamás
Cím: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. út 11. I/2.
E-mail: info@drkonya.hu
Telefon: +36-70/386-6462

A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzés elindításához szükség
van a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: KBT) rendelkezései
szerinti bíráló bizottság felállítására.
A KBT 27.§ (3) bekezdése szerint: 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 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.
A bizottság feladata lesz a projekt ajánlati felhívására beérkező árajánlatok formai és tartalmi
ellenőrzése, a képviselő-testületi döntés szakmai előkészítése.
Javaslom, hogy a bírálóbizottság tagjai az alábbiak legyenek:
1. Jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosító tag: Nyertes közbeszerzési tanácsadó
akkreditált közbeszerzője,
2. Pénzügyi szakértelmet biztosító tag: Uti Csabáné osztályvezető, Pénzügyi és
Gazdálkodási Osztály,
3. Műszaki szakértelmet biztosító tag: Szászi Tamás osztályvezető, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály
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Határozati javaslat I.
Aszód város Képviselő-testületének
…/2020. (I. 22.) határozata PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásáról
1.
Aszód
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról és
bírálóbizottság kijelöléséről” szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a mellékelt ajánlati felhívás szerint kérjen be ajánlatokat közbeszerzésre az „Aszód, DéliIparterület csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztése” projekt tárgyában Felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására.
A felhívást az alábbi közbeszerzők részére küldje meg:
A) Cégnév: Dr. Egresi Márton E.V.
Cím: 1238 Budapest, Új Élet utca 4.
E-mail: kozbeszerzes.egresi@gmail.com
Telefon.: +36-30-5946159
B) Cégnév: KÖZ-PÁLYA Kft.
Képviselő: Göndör Gábor ügyvezető
Cím: 2367 Újhartyán, Monori u. 30.
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Telefon.: +36-29/372-315
C) Cégnév: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Képviselő: Dr. Kónya Tamás
Cím: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. út 11. I/2.
E-mail: info@drkonya.hu
Telefon: +36-70/386-6462
2.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön, amennyiben a bruttó vállalási ár nem
haladja meg a projekt költség 1%-át.
Közbeszerzés költségei: PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat „Közbeszerzési eljárások
költségei” soron elszámolható, a fedezet biztosított.
Felelős:
Határidő:

Polgármester a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján
folyamatos

Határozati javaslat II.
Aszód város Képviselő-testületének
…/2020. (I. 22.) határozata PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési
bíróló bizottság kiválasztásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Aszód, Déli-Iparterület csapadékvízelvezetési létesítményeinek fejlesztése” projekt közbeszerzési szakaszában a beérkező
ajánlatok elbírálására, döntés előkészítésére bírálóbizottságot hoz létre.
Közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
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a) Jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosító tag: Nyertes közbeszerzési tanácsadó
akkreditált közbeszerzője,
b) Pénzügyi szakértelmet biztosító tag: Uti Csabáné osztályvezető, Pénzügyi és
Gazdálkodási Osztály,
c) Műszaki szakértelmet biztosító tag: Szászi Tamás osztályvezető, Településfejlesztési
és Üzemeltetési Osztály
Felelős:
Határidő:

Polgármester a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján
folyamatos

Aszód, 2020. január 13.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Melléklet:
Ajánlati felhívás
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AJÁNLATI FELHÍVÁS
közbeszerzésre az PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz Aszód, Déli-Iparterület
csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztéséhez
Előzmények:
A Képviselő-testület 162/2018 (XII.13.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy Aszód, Déliterület felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztésével indult
a PM_
CSAPVÍZGAZD_2018/2 pályázaton.
A pályázatra a MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. által készített 213/17-V számú „Aszód, déli
iparterület út csapadékvíz elvezetési terve” című tervdokumentációval valamint az ennek a
kiegészítését tartalmazó 12/CS-2018. számú „Aszód déli terület csapadékvíz elvezetése” című
tervdokumentációval pályázott.
A Magyar Államkincstár 2019. szeptember 16-i keltezésű, BMP-ÁPI/2503-4/2019
ügyiratszámú levelében tájékoztatta Aszód Város Önkormányzatát, hogy a benyújtott
PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 számú pályázata támogatást nyert.
A Feladat tárgya:
A MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Fraknó utca 14. a. ép. 4. em. 15.) által készített
mellékelt kiviteli tervdokumentációk alapján Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
szolgáltatás elvégzése „a PM_ CSAPVÍZGAZD_2018/62 pályázat” keretében az Aszód, DéliIparterület és Déli-terület csapadékvíz-elvezetési létesítményfejlesztések kivitelezésére.
Benyújtandó dokumentumok:





Kitöltött és aláírt felolvasó lap;
FAKSZ lajstromszám;
Ajánlattevő a tárgy szerinti munkákhoz hasonló, építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárásról 3 db referencia megnevezése
Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
 végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
 egy évet meghaladó központi vagy helyi adó-, illetékhátralékkal nem rendelkezik;
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
- Nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói jogosultsággal és szerepel a Közbeszerzési
Hatóság által vezetett névjegyzékben.
Igazolási mód:
- A teljesítésbe bevont szakember megnevezése és a Közbeszerzési Hatóság által vezetett
névjegyzéki nyilvántartási szám megjelölése.
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Helyszíni bejárás:
2020. február 4-én (kedden) helyszíni szemlét tartunk. Indulás a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály irodájától (2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.) 9:00-kor. A felmerülő
kérdéseket a helyszíni szemlén feltehetik, amelyekre egységesen szóban illetve írásban
mindenkinek választ adunk.
Az ajánlat benyújtási határideje:
2020. február 10. (hétfő) 10:00 óra
Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot
nem tudunk figyelembe venni.
A Borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:




az ajánlattevő megnevezését;
„Aszód, iparterület csapadékvíz-elvezetés közbeszerzői ajánlatok" feliratot, valamint
a borítékbontáson való részvételhez a megjelenési szándékát.

Borítékbontás:
2020. február 10. (hétfő) 10:15 óra
A pályázat kiértékelésének szempontjai:
A pályázat nyertese a legalacsonyabb tervezési díjat tartalmazó, összességében legkedvezőbb
ajánlat.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A munka elvégzését követően, Vállalkozó teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé.
Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy aláírásával ellátott teljesítésigazolás
alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt
követően 30 nap.
Egyéb kitétel:
Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Aszód, 2020. január 23.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Melléklet:
- Felolvasó lap
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1. számú melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Belföldi adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy
neve:
Kapcsolattartó személy
telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy
faxszáma:
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre
kerülnek:
1. Ajánlati összeg:

Nettó ajánlati ár (Ft)
+ 27% ÁFA:
Bruttó ajánlati ár (Ft)

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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