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irrÉlyrÚt], VÁROS POLGÁRMESTERE

részére a

,,Bölcsőde építése Mélykúton" t:irgyú kőzbeszerzési eljárás bírálóbizottság tagiainak
megválasztása és jogosultsági és l'elelősségi rendjének meghatározása tárgyában.

]'isztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséról szőLő 4012020.(IILl1,) Korm. rendelet 1. §-a alapján a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
lrumániárvány következnrérryeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, A
katasztrótávédclemről és ahozzá kapcsolóció egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakbitn: katasztróí'avédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a telepiilési önkormányzat képviselö-testületének a feladat- és hatáskörét a
polgármester g.yakorolia, Fenti.jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiakat terjesztjük a T.
Polgármester LJr elé:

Mélykút Város Önkorr-nánl:r-at a-]'OI)-l,,1.1-1g-BK1-20l9-00002 azonosító számon,
,,Bölcsőde építése I\4éli,kúton'' címtncl 358.757.67lr Fí páIyázati forrásban részesült,
Apályázat tartalma szerint építési költsógckre bruttó 298.456.1l0 Ft összegű támogatás áll
rendelkezésre, mely alap.ián közbeszerzés leíblytatása szükséges. Ezen kívül
eszközbeszerzésre 20.974.444 Ft pályázati íbrrás áll rendelkezésre, mely szintén
közbeszerzési kötelezettség aIá esik, azonban ez nem képezi íárgyáíjelen előterjesztésnek.

Mélykút Város Önkorn-riinyzat Képviseló-testülete a 3812020. (IIL30) Kt. számú
határozatár,al eltbgaclta a 2020. c(r,i közbeszerzósi tervet. melyben azeljárás szerepel,

A közbeszerzésekről sz,ő|ő 20l5. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (l)
bekezdése szerint az a.|ánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai
előkészítésérrek. lefolytatásának" beIső ellenórzésének f'elelősségi rendjét, a nevében eljáró,
illetve az el.járásba bevont s:r,e:r,tlólyek. valamint szervezetek felelősségi körét és a
kö,zbeszerzési el.járásai dokutlrcntálási rend.iét. összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
Ennek körében különöscn nlcg kcll lratároznia az el.járás során hozott döntésekért felelós
személyt, személyeket vag}, tcstületeket. A közbeszerzési szabáIyzatban vagy a (2)
bekezdés alkalmazása során meg kell lratározni az a.iánIatkérő nevében eljárók körét,
valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok
gyakorlásának rend.i ét.

I. Javaslattétel a közbeszerzési bírálóbiztlttság tagiaira:



A Kbt, 27. § (3) bekezdése kirrrondja. hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és

a közbeszerzési dokunrenturnok elkészítése. valamint az a.iánlatok értékelése során és az
eliárás más szakasz-ában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az e|járásba bevont
személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya
szerinti szakmai, l<iizbcsl,erzési, jtlgi és pénzügyi szakértelemmel. Az aiánlatkérő köteles
í-e l elő s akkredi táIt kö zlrcsz-erzé s i szaktarrác sadót bevo nn i

a) árubeszerzés és szolgáltatás megretrdelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű
kö zbeszer zési el i árás ba,

b) építésí beruházás esetén a hétszázmillió íbrintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba,
Vagy

c) a részben vagy egészben európai uniós fbrrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba,
kivéve a keretnlegzillapclcltis alap.ián t()rtclr-ró. az, a)-b) pontban meghaíározott értéket el nem
éró beszcrzés megl,alósításába"

c| keretmegállapoclás alapján törtónő. a,z a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés
rrregvalósításába.
Hivatkozott § (5) bekezdése érteln'ében az a.ián\atkérő nevében az eljárást |ezárő döntést
meghozó személy nem lelret a bizottság tagja. A kőzbeszeruői szakértői feladatok ellátása
érdekében az önkormányzat beszerzési eliárást bonyolított le, mely eljárás nyertese a
2212020 (IV,09) szánrút polgárrlresteri határozat alap.ján a Korong Kiadó és Szolgáltató Bt
(1075 Budapest" Asb(lth u, ]]. lólcnlclct) ós Dr. i-égrádyné Dr. Kerényi Petra (l037
Budapest. Farkastorki út 48) szirrrr alatti vállalkozások. A szerzödésben megjelölt felelős
akkreditáIt közbeszerzó.|e Dr. Varga Dóra Katalin, így Ót javaslom a közbeszerzésí
szakértőként, a megbízási szerződésben szintén Megbízott Dr. Légrádyné Dr. Kerényi
Petrát pedig jogi szakértőként megválasztani.

A t'entiekre tekintettel.iavasoljtrk a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagiainak:
- közbeszcrzés tárgl,a szcrinti szakértelenrmel rendelkező személyként Valkai

Józscí'et.
- közbeszerzési szakérteletrlnrcl rendelkezó személyként Dr. Varga Dóra Katalint,
- jogi szakértelerrrmel rendelkezó szen.élyként Dr. Légrádyné Dr. Kerényi Petrát,
- pénzügyi szakértelemrnel rerrdeikező személyként Kósa Róbertnét megválasztani.

II. Jogosultsági és í'clelősségi rend meghatározása
A f'enti előznrényeknek nrcglele[(ien &7_ cliárás tekintetében javaslom az alábbi
.j ogosultságok nreghatározását :

Szervezeti szintű j ogosLrltságok :

Szervezeti super Ltser: Kósa l{óbertné
Közbeszevési eliárást iétrehozó, közbeszerzési terv karbantartó, eljárás jogosultság
karbantartó: Korong Kiadó és Szolgáltató Bt 1075 Budapest, Asbóth u. 22.
íélemelet., Dr. Varga Dóra Katalin (F'AKSZ szám:00l55)
Szervezeti tag: Valkai ,Tózse t. Dr, Varga Dóra Katalin, Dr. Légrádyné Dr. Kerényi
Petra. Kósa I{óbertné bírál(lbizottsági tagok,

lil.i árás szintű .i ogosultságok :

Közbeszerzési cliárást irárryító. közbeszerzési eljárást szerkesztő, FAKSZ
elleniegyző: Korong Kiadó és Szolgáltató Bt 1075 Budapest, Asbóth u. 22.
félemelet., Dr. Varga Dóra Katalin (FAKSZ szám:00155)
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4()12020,QII.1I.) Korm. rendelet l.§-a alapián a

Kormány a,z élet- és vagyorlbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humániárvány következménycinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének és

éIetének megóvása érclekében Magyarországegész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztróí'avéclelenrről és ahozzÁ kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l l. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróí-avédelnri törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkorrr-rányzat képviselő-testtiletének a feladat- és hatáskorét

a polgármester gyakorol j a.

A katasztrófavédelmi törvény 46, § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljarva,
tekintettel a 9l202O. (IV,03.) polgármesteri határozatban foglaltakra, továbbá figyelembe
véve a I00-6612020. számú írásos előteriesztésben íbglalíakat az alábbi határozatot hozom:

1. A ..Bölcs(idc építésc N4ctll,kúton"' ttirgy,ú közbeszerzési eljáráshoz a közbeszerzési
bírálóbizottság tagiainak a kör,etkczó szcnlcll1,ekct választom meg:

- közbeszerzés tárgya szcrinti szakértelemmel rendelkező személyként Valkai
Józseí'et"

- közbeszerzési szakértelemrriel rendelkező szeméIyként Dr. Varga Dóra Katalint,
- jogi szakérlelemlnel rendelkező szeméIyként Dr. Légrádyné Dr. Kerényi Petrát,
- pérrztigyi sz.akérteler"nmel rendelkez.ő személyként Kósa Róbertnét

nregválasztonr, A közbeszerzési bírálóbizOttság rrregbízatása az eljárás|ezárásáigtarí,

2. A .,Bölcsőde építése Mólykúrton"' tárgyú közbeszerzési eliáráshoz kapcsolódóan az alábbi

.jogosultságokat határozom meg:
Szervezeti szintű j ogosultságok:

Szervezeti super user: Kósa Róbertné
Közbeszerzési eliárást létrehozó, közbeszerzési terv karbantartó, eljárás jogosultság

karbantartó: Korong Kiac,ló és Szolgáltató Bt l075 Budapest, Asbóth u. 22.

félemelet,. Dr, Verrga I)tira Katalin (IrAKSZ szám: 00l55)
Szervezcti tag: Valkai .lcizscí. I)r. Varga Dóra Katalin, Dr, Légrádyné Dr. Kerényi
Petra, Kósa Róbertné bírálóbiztlttsági tagok,

Elj árás szintű .iogosultságok :

Közbeszerzési eljárást irárryító, közbeszerzési eljárást szerkesztő, FAKSZ
elleniegyző: Korong Kiadó és Szolgáltató Bt 1075 Budapest, Asbóth u, 22.

félemelet.. Dr. Varga l)óra Katalin (FAKSZ szám:00l55)

Mélykút, 2020. rná.ius l 2.

Előterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök 'fímea jegyző :,.. 
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Készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető

'förvényessógi észrevétc 1 cnr rii t-tcs :
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