Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
32/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. november 19-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Poharelec László
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Dr. Timár Andrea, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Pardi László műszaki ügyintéző,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 7 fő. Hiányzott az ülésről
Arnóczi István János, Lehóczkiné Timár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József és Nagyné Perjési Anikó
képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
600/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
601/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – KEOP-20124.10-0/A pályázat
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10-0/A
pályázat
Várfi András polgármester felkérte Dr. Timár Andrea osztályvezetőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Timár Andrea elmondta, a tárgyban megnevezett című és kódszámú pályázati felhívás társadalmi
egyeztetése lezajlott, és hamarosan sor kerül a pályázati felhívás megjelenésére. A pályázati felhívás
kiemelt célkitűzése, hogy ösztönözzön a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító
rendszerek elterjedésére, mint a napkollektoros rendszerek, a napelemes rendszerek és a szilárd biomassza
kazánok. A rendelkezésre álló forrás költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
és nonprofit szervezetek számára 2 milliárd Ft. A támogatás mértéke költségvetési szervek esetében 85 %,
a támogatás összege 1-50 millió Ft között lehet. A tervezetek szerint várhatóan lehetőség lesz 25 % előleg
igénylésére. A pályázat keretei között négy tevékenység támogatható. Önkormányzatunk ezek közül az
épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból
tevékenységre pályázna. Egy projekten belül több épületre lehet pályázatot benyújtani. A projekteket a
Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül be kell fejezni, a fenntartási kötelezettség 5
évig tart. A pályázatok benyújtása a meghirdetéstől számított 60. napot követően lehetséges.
Az előkészítő tevékenységek megkezdődtek, energetikai auditokra kértek árajánlatot három érdekelt
cégtől, melyek beérkezése folyamatban van. Közben folyik a közbeszerzési szakértő kiválasztása is,
hiszen a pályázati dokumentáció szerves részét képezi egy feltételesen közbeszerzési eljárásnak a
lefolytatása.
Az előzetes egyeztetések és az épületek felmérésének eredményeként várhatóan 4 pályázat benyújtására
lesz szükség.
1. sz. pályázat: Térségi Szociális Gondozási Központ, Mirhóháti u. 1-5., Blaha L. u. 2-6., Kondorosi u. 1.
épületek és a Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 43.
2. sz. pályázat: Kis Bálint Általános Iskola, Fő út 181., Hősök útja 45. épületek és a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Kossuth u. 7.
3. sz. pályázat: Sportcsarnok, Szabadság tér 1, a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Tűzoltóság, Fő út 2.
4. sz. pályázat: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Népliget u. 2.,
Alkotmány u. 2-6.
A négy pályázaton a becslések szerint közel 141 millió Ft támogatás igényelhető, melynek önerő vonzata
(15 %) közel 25 millió Ft.
Az előzetes kalkuláció alapján az éves megtermelt energia mennyiség 194000 kWh, mely a jelenlegi
beszerzési árral (20 Ft + Áfa) megszorozva közel 5 millió forintos megtakarítást jelent. Ezáltal a
beruházás önerő része közel 5 év alatt megtérül.
Az előterjesztés négy döntési javaslatot tartalmaz. Az elsőben a képviselő-testület döntene arról, hogy
pályázatot kíván előkészíteni erre a pályázati felhívásra. A másodikban a feltételes közbeszerzési eljárás
lefolytatása miatt szükséges a közbeszerzési terv módosítása, kiegészítése. A harmadik döntési javaslat a
közbeszerzési szakértővel kötendő megbízási szerződés tervezetét tartalmazza. A közbeszerzési szakértők
megküldték árajánlatukat: a XON Bt. Budapest, Képviseli: Zsila László 580.000 Ft+Áfa, Dr. Fröhlich
Klára Nagykanizsa 680.000 Ft + Áfa, és az Asesor Consulting Kft. 750.000+Áfa összegért vállalná a
közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Végezetül szükséges a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölése, akik előkészítik az eljárást. A
javasolt személyek: műszaki szakértelem: Pardi László közszolgálati tisztviselő, pénzügyi szakértelem:
Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő, jogi szakértelem: dr. Timár Andrea közszolgálati tisztviselő
és a közbeszerzési szakértelem: Zsila László hivatalos közbeszerzési szakértő. A közbeszerzési
szakértőnek fizetendő megbízási díj, amennyiben nyer a pályázat elszámolható, viszont ha nem úgy arra
forrást kell keresni. A maga részéről a 2012 évi többlet adóbevételt javasolta forrásként megjelölni.
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Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy jó időben elindultak ebben a pályázatban,
hiszen amikor értesült erről a lehetőségről megkezdték az előkészítő munkálatokat. A megtérülési idő, és
az, hogy alternatív energiát tudnak felhasználni, mindenképpen hasznos és jó, hogy megvalósuljon
Gyomaendrődön.
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, ismerete szerint van egy másik KEOP –os pályázat az 5.5.0./D
jelű, amely kombinált elemeket tartalmaz. A megújuló energiaforrásból történő épületek energiaigényének
kielégítése mellett külső hőszigetelésre, nyílászáró csere is megvalósítható. Megítélése szerint érdemes
lenne ezt a megoldást választani. Megkérdezte az előterjesztés készítőit, hogy van e tudomásuk erről a
pályázati lehetőségről, ha igen mi volt az oka, hogy nem ezt a megoldást választották.
A megújuló energiaforrások pályázati felhívásának fogalomjegyzékében olvasta, hogy funkcióváltás
abban az esetben elképzelhető, ha a leendő épületnek a felhasznált energetikai mérlege nem több mint a
korábbi funkcióval működő épületnek volt. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy ha a Selyem út 124. épület,
ami eddig iskolaként működött, de január 1-től városházaként fog működni, és a korszerűsítés
következtében valószínűleg kevesebb energia felhasználásra kerül sor, akkor ezt az épületet nem lehetne
bevonni az épületek körébe.
Várfi András polgármester válaszolva a kérdésre hangsúlyozta, az Alpolgármester úr által említett KEOP
5.5.0./D jelű pályázatnak is megtörténtek az előkészületei, az önkormányzat erre a pályázati felhívásra is
pályázni kíván. Ennek keretében nyújtanák be az új városháza és a Művelődési Ház épületét. Az erről
szóló előterjesztést a novemberi soron következő ülésre fogják beterjeszteni.
Jelen előterjesztésben tárgyalt pályázat esetében a sietség oka, hogy a beadási sorrend nagyon fog
számítani. Az elsők között kell, hogy legyünk, a megjelenést követően az első napon be kell, hogy
nyújtsuk.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdése, hogy amennyiben ezekre az épületekre benyújtjuk a
pályázatot, úgy nem zárjuk-e ki ezeket az épületeket egy későbbiekben megjelenő még modernebb
felújítást, hőszigetelés, nyílászáró csere, stb. lehetőséget nyújtó pályázatból.
Kérdése volt még, hogy a pályázati felhívásban a támogatási intenzitásnál olvasható, hogy aki a
megtermelt villamos energiát nem csak az adott épület energia igényének kielégítésére használja fel,
hanem értékesíti, vállalkozói módon termeli, úgy azok is 85 %-os támogatás alá esnek, vagy 60 % alá.
Számára ez nem volt egyértelmű. Értelmezése szerint, ha valaki többlet energiát termel, és azt tovább
értékesíti, az már vállalkozói tevékenységnek minősül. Ez esetben nem 85 %-os, hanem 60 %-os
támogatás alá esik.
Pardi László műszaki ügyintéző válaszolva elmondta, az önkormányzatok esetében többlettermelés nem
lehetséges, mint a 2011 évi energia felhasználás volt. A felmérések alapján fizikai képtelenség többlet
termelni, tehát esetünkben a 85 %-os támogatási intenzitás biztosított lesz.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, amennyiben az Állam még is úgy dönt, hogy az
oktatási intézményi vagyont az önkormányzat nem képes működtetni, a pályázat akkor is benyújtásra
kerül.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ebben az esetben az Állam kötelezettséggel terhelten fogja
átvenni az intézmények működtetését, tehát az 5 éves fenntartási kötelezettségnek neki kell eleget tenni.
Béres János képviselő megkérdezte, ha adott esetben a Kner Imre Gimnáziumot az Egyház átveszi, akkor
is ugyan ez lesz a helyzet? --- Igen akkor az Egyházat fogják terhelni ezek a kötelezettségek.
További kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy külön-külön
szavazzanak a döntési javaslatokról.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
602/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván előkészíttetni a KEOP-2012-4.10-0/A
számú pályázati felhívás tervezete alapján az alábbi épületekre vonatkozóan azzal, hogy várhatóan
4 pályázat benyújtására lesz szükség.
- Térségi Szociális Gondozási Központ – Mirhóháti u. 1-5., Blaha L. u. 2-6., Kondorosi u. 1.
- Kner Imre Gimnázium – Hősök útja 43.
- Kis Bálint Általános Iskola – Fő út 181., Hősök útja 45.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Kossuth u. 7.
- Sportcsarnok – Szabadság tér 1.
- Térségi Humánsegítő Szolgálat és Tűzoltóság – Fő út 2.
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon – Népliget u. 2.,
Alkotmány u. 2-6.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
603/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a KEOP-2012-4.10-0/A számú pályázati felhívás tervezete
alapján, a pályázat benyújtásának érdekében feltételes közbeszerzési eljárást folytat le és ezzel
egyidejűleg kiegészíti a 2012. évi közbeszerzési tervet a következőkkel:
9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Helyi hő-és villamos-energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
5. Beszerzés becsült értéke (nettó)
128.000.000,- Ft
6. Fedezet
KEOP pályázat 85% támogatás, saját erő 15 %
7. Eljárás tervezett időpontja
2012.
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2013.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
604/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a KEOP-2012-4.10-0/A számú pályázati felhívás tervezete alapján
lefolytatandó feltételes közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértőjével kötendő Megbízási szerződést az
alábbiak szerint fogadja el:
Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. )
Adószám: 15725527-2-04
képviseli: Várfi András polgármester (Tel.: 06-66-386-122, Fax: 06-66-283-288) mint Megbízó,
másrészről:
XON Szaktanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
(1021 Budapest, Kuruclesi út 57)
Cégjegyzékszám.: 01-06-770686, Adószám: 22202138-3-41,
Pénzforgalmi jelzőszám: Raiffeisen Bank 12010154-00123587-00100009,
Telefon: 1/200 28 38, Fax: 1/392-7507),
képviselő: Zsila László vezető tisztségviselő
(Tel: 06 30 311 72 52, Fax: 1/392-7507 ) mint Megbízott,
együttesen Szerződő felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1) A szerződés tárgya:
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – KEOP-2012-4.10.0/A
azonosító számú pályázatokhoz kapcsolódóan hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés szerint) előkészítési és lebonyolítási feladatainak ellátása.
(A 1. számú melléklet, a „Témalap” szerint részletezve – amely a szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.)
A Megbízott a megbízást jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi,
a megbízást a Megbízó utasításai szerint és a megbízói érdekeknek megfelelően, személyesen köteles
teljesíteni.
A szerződés teljesítésére jogosult és köteles személy megnevezése:
Zsila László hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Tel: 06 30 311 7252, fax: 1/392-7507)
A Megbízott a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben Közreműködő
igénybevételére jogosult.
A Megbízott a Közreműködő igénybevételéért úgy felel, mintha maga járt volna el.
2) A szerződéskötést megelőző eljárás:
Több ajánlattevő ajánlatának az összehasonlítása alapján történik a nyertes kiválasztása.
3) A szerződés hatálya:
Jelen szerződés mindkét fél általi aláíráskor lép hatályba, és a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási
szerződés megkötéséig tart.
A Megbízó a Megbízott szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására.
4) A megbízotti díj összege, megfizetésének módja:
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Megbízottat az 1. pontban körülírt tevékenysége ellátásáért díjazás illeti meg, amelynek összege nettó
580.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz Ötszáznyolcvanezer forint + 27 % ÁFA = bruttó 736.600,- Ft, azaz
Hétszázharminchatezer-hatszáz forint.
Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj a közbeszerzési eljárás keretében az alábbiak szerint
kerül kifizetésre:
4.1. A megbízási díj két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet, a megbízási díj 50 %-a, 290.000,- Ft
+ 27% ÁFA, azaz Kétszázkilencvenezer forint + 27% ÁFA = bruttó 368.300,- Ft, azaz
Háromszázhatvannyolcezer-háromszáz forint kifizetésének esedékessége, amikor az ajánlattételi felhívás
megküldésre kerül ajánlattevők részére, és azt a Megbízott benyújtott számlája ellenében köteles Megbízó
megfizetni. A második részlet, a megbízási díj másik 50 %-a, 290.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz
Kétszázkilencvenezer forint + 27% ÁFA = bruttó 368.300,- Ft, azaz Háromszázhatvannyolcezerháromszáz forint kifizetése a szerződés harmadik pontjának teljesülését követően esedékes, és azt a
Megbízott benyújtott számlája ellenében köteles Megbízó megfizetni.
4.2. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja az ajánlattételi felhívást
akkor a teljes megbízási díj – az első részleten kívüli - további 10 %-a, 58.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz
Ötvennyolcezer forint + 27% ÁFA = bruttó 73.660,- Ft, azaz Hetvenháromezer-hatszázhatvan forint illeti
meg a Megbízottat, amelynek esedékessége a visszavonásról szóló ajánlatkérői levél ajánlattevők részére
történő megküldése.
4.3. A Megbízó részére a Megbízott nyújthat be számlát, a Megbízó felé számlabenyújtásra a
Közreműködő nem jogosult.
4.4. Amennyiben az eredménytelen előzetes vitarendezést követően közbeszerzési jogorvoslati eljárás
indul, és a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárást eredményessé nyilvánító ajánlatkérői döntést
megsemmisítette, és ez nem vezethető vissza Megbízott tevékenységéhez a megbízási díj Megbízottat
továbbra is megilleti. Ebben az esetben a Megbízott az eljárás lezárása utáni napon nyújthatja be
számláját.
4.5. A Megbízottat továbbá a megbízási díj mindazon esetben megilleti, amikor a közbeszerzési eljárással
összefüggésben felmerült jogsértés, kár vagy költség nem a Megbízottnak felróható okból következett be.
4.6. A számla benyújtására a Megbízott csak a Megbízó által elfogadott teljesítés után jogosult. A
Megbízó a Megbízott teljesítését jogosult folyamatosan ellenőrizni.
4.7. A Megbízó a részére benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követően 15 napon belül
átutalja a Megbízott számlájára.
4.8. A Megbízott hibás vagy részleges teljesítése, illetve nem teljesítése esetén a Megbízó a megbízói díjat
nem – még az esetleges teljesítés arányában sem – fizeti ki, a Megbízott a megbízói díj megfizetését nem
kérheti.
4.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási díj tartalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Megbízott részéről felmerülő költségeket is (kivéve a közbeszerzési eljárási, szolgáltatási díjat (tájékoztató
közzététele: 80.000,- Ft), és más a Megbízót (Ajánlatkérőt) érintő díjat, illetéket).
4.10. Jelen megbízási szerződés megbízási díjának kifizetése csak a teljesítés függvénye és független attól,
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása eredményes, vagy eredménytelen lesz.
5. A szerződés egyéb feltételei:
5.1. A szerződő felek felelős képviselői:
Megbízó részéről: Várfi András polgármester
A teljesítés igazolására jogosult: Várfi András polgármester (telefon: 06-66-386-122,)
Megbízott részéről jognyilatkozat tételére jogosult vezetők:
XON Bt.: Zsila László vezető tisztségviselő (Tel: 06 30 2053909, fax: 1/392-7507)
Megbízott részéről a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban szakértői
feladatvégzésre és tanácsadásra jogosult:
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Zsila László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, bejegyzés szám: 327/2005, (Tel: 06 30 311 7252, fax:
1/392-7507)
5.2. Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megbízottat a szerződés teljesítésében akadályozza, vagy korlátozza. Amennyiben harmadik személy
ezzel összefüggésben igényérvényesítéssel lépne fel, a Megbízott a Megbízót minden jogkövetkezmény
alól mentesíti.
5.3. Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és
megszüntetésére kötelesek a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a
Megbízott érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén kötelesek a Megbízónak azonnal szóban,
valamint legkésőbb 24 órán belül írásban (faxon, később levél formában is megküldve) bejelenteni az
akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett
intézkedéseket.
5.4. A szerződés tartalmának - a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés
módosításáról a szerződő felek felelős képviselői csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.
5.5. Megbízott (maga és az általa igénybe vett Közreműködő nevében) kötelezettséget vállal a Megbízót
kötelező feltételek maradéktalan betartására, illetve betarttatására.
5.6. A Megbízott (maga és az általa igénybe vett Közreműködő nevében) kötelezettséget vállal azért, hogy
a megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, azokat kívülálló
személyeknek nem teszi hozzáférhetővé. Minden, e körbe tartozó károkozásért felelősséggel tartozik.
5.7. A Megbízó és a Megbízott (beleértve a Megbízott által igénybe vett Közreműködőt) magukra nézve
kötelezően fogadják el, hogy a szerződés lényeges tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni, továbbá
Gyomaendrőd Önkormányzata jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési
pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
5.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A szerződés melléklete:
1.
sz. melléklet: Témalap
A jelen szerződés 4 oldalból és 1 sz. mellékletből áll, valamint összesen 4 példányban készült (két példány
Megbízót, 2 példány Megbízottat illet).
A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratuknak megfelelőt írták alá.
Budapest, 2012. november …..
-----------------------------------------MEGBÍZÓ

---------------------------------------MEGBÍZOTT
XON Bt.
1. sz. Melléklet
TÉMALAP

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a közbeszerzési
szakértő (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) az alábbi feladatokat látják el:
A közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzéséhez szükséges
intézkedésekben való közreműködés, az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
előkészítése;
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A felelősségi rend elkészítésében való közreműködés, az eljárás előkészítésében résztvevő
személyek és az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat aláíróinak meghatározásában való
közreműködés. A bírálati lap összeállítása, és az eljárás ütemtervének elkészítése;
Az ajánlattételi felhívás elkészítése (a közbeszerzés tárgyát, a teljes mennyiséget és a műszaki
alkalmassági igazolásokat és a minimum követelményeket, esetlegesen felmerülő érvénytelenségi
kritériumokat a Megbízó határozza meg, a felsorolt munkákban a XON Bt. koordinátorként vesz részt);
Ajánlatkérői dokumentáció összeállítása (A Közbeszerzési Műszaki Leírást, a Részletes Szerződési
Feltételeket, az árazatlan költségvetést és az esetlegesen szükséges terveket, engedélyeket a Megbízó
bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a dokumentáció fizikai formában is kiadásra kerül, az elektronikusan
összeállított dokumentáció fizikai megjelenítését Megbízó végzi el.);
Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció megküldése ajánlattevők részére;
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatosan
ajánlattevők részéről felmerülő kérdések megválaszolása (kivéve, amely részek tekintetében
koordinátorként járt el Megbízott, a tájékoztatás ajánlattevők részére történő megküldésének előkészítése.
(Az ajánlatok átvétele és őrzése a Megbízó feladata);
- (A helyszíni bejárás lebonyolítása, jegyzőkönyv elkészítése /adott esetben/);
Helységet az ajánlatok bontásához, bírálatához Megbízó biztosítja.
Az ajánlatok bontásának lebonyolítása, a bontásról készült jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő
megküldésének előkészítése;
A beérkezett ajánlatok bírálatában, érvényességük, illetve érvénytelenségük megállapításában, a
hiánypótlás megállapításában közreműködés (tárgyi szakmai, pénzügyi és a jogi szakmai hiányok
megállapítása Megbízó feladata).
Tárgyalás előkészítése, közreműködés a tárgyalás lebonyolításában, a tárgyalási jegyzőkönyv
elkészítése.
Végső ajánlatok bontásának lebonyolítása.
Az ajánlatok érvényessége megállapításában, az érvényes ajánlatok értékelésének elvégzésében,
döntés-előkészítő anyag elkészítésében való közreműködés. A Bírálati jegyzőkönyv elkészítése; (A
Bírálati jegyzőkönyv jóváhagyása a Megbízó Döntéshozójának feladata.)
Írásbeli összegzés elkészítése;
Az írásbeli összegzés ajánlattevők részére történő megküldésének előkészítése;
Az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése, feladása a Szerkesztőbizottság részére.
(Amennyiben a Megbízó a Tájékoztató feladásához biztosítja a lehetősségét /Megbízó jogosítványt ad a
feladás elvégzéséhez/, Megbízott a Tájékoztató feladását elvégzi.)
A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés előkészítésében történő közreműködés;
Az esetlegesen felmerülő Előzetes vitarendezésben való közreműködés.
Az esetlegesen felmerülő jogorvoslati eljárásban való közreműködés.
Az esetlegesen felmerülő szerződésmódosítások lehetőségének vizsgálata.
Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és segítségnyújtás a Megbízó részére.
Az eljárás dokumentációjának elkészítése.
MEGBÍZÓ

MEGBÍZOTT

Az aláírás kelte:

Az aláírás kelte:

A megbízási díj (bruttó 736.600-Ft) fedezetét Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2012. évi többlet
adóbevétel terhére biztosítja.
Határidő: 2012. november 19.
Felelős: Várfi András polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
605/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10-0/A számú pályázati felhívás
tervezete alapján lefolytatandó feltételes közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja:
- műszaki szakértelem: Pardi László közszolgálati tisztviselő
- pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
- jogi szakértelem: dr. Timár Andrea közszolgálati tisztviselő
- közbeszerzési szakértelem: Zsila László hivatalos közbeszerzési szakértő
Határidő: 2012. november 19.
Felelős: Várfi András polgármester
Toldi Balázs alpolgármester a bíráló bizottság kapcsán megkérdezte, nem fog-e gondot jelenteni, hogy
jogi szakértelemmel Dr. Timár Andreát választották meg a bizottságba, aki január 1. napjától a Járási
hivatalnál fog tovább dolgozni.
Dr. Timár Andrea válaszolva elmondta, mivel egy előzetes közbeszerzési eljárásról van szó, azt
december 31-ig le kell folytatni.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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