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2016. október 5-én, 14 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza üléstermébe



Napirend:
1. „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017” közbeszerzése
2. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. október 4.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság 2016. október 5-i ülésére

Tárgy: „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás
Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter
Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Véleményező bizottságok:

Tisztelt Bizottság!
2016. szeptember hónapban már tárgyalta a Bizottság a soron következő mezőgazdasági munkák idei
beszerzésének tényét, melyre a Képviselő-testület a 422/2016. (IX. 29.) Gye.Kt. számú határozatával létrehozta a
Bíráló bizottságot.
Az előző évek gyakorlata szerint a szerződések határideje szerződéskötéstől adott év december 31-ig tartottak. Ezt
a gyakorlatot idén már nem javasolt folytatni, a szerződések teljesítési határideje a mezőgazdasági munkavégzés
idejéhez kell, hogy igazodjon. A jelenleg hatályos szerződés teljesítéséből még hátravan néhány betakarítási és
beszállítási művelet, ezek megfelelő elvégzését követően le lehet zárni a teljesítést. A betakarítási munkákat
követően azonban már szükségessé válik a következő év termelésének előkészítése, olyan munkák
megrendelése, mely már az előző szerződésből nem hívható le, azonban hivatalos megrendeléséhez szükséges a
közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Az új közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, piackutatással, ellenőrzésekkel, kapacitás felmérésekkel
együtt. Elkészült az ajánlati felhívás, a műszaki terv, a szerződéstervezet és az iratminta csomag is.
Jelen beszerzésre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. fejezete szerinti
rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. 115. § rendelkezései alapján javasolt lefolytatni, tekintettel arra,
hogy a szolgáltatás összértéke nem haladja meg a 18 millió forintot. Ebben az esetben Ajánlatkérő egyszerűbb
feltételekkel, rövidebb határidőkkel bonyolíthatja le az eljárást. A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint – amennyiben
a piaci szereplők oly mértékben ismertek, illetve a piackutatás alapján valóban képesek az adott feladat
teljesítésére – Ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. A (2) bekezdés alapján
az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Ezek a rendelkezések
megkönnyítik és lerövidítik az eljárás lefolytatását, így mire a jelenlegi szerződés végteljesítése is megtörténik,
addigra az új szerződés beszerzése is lebonyolódhat, a talaj-előkészítő munkálatok pedig még idén
megrendelhetők.
Az előterjesztés mellékletét képezi az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlatra felhívandó gazdasági szereplőkre – az előzetes piackutatás és közhiteles nyilvántartásokban történt
ellenőrzések alapján – az alábbi javaslatot tesszük:
1. AGRO-DUÁL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft., 5500 Gyomaendrőd, II.kk.510/1., Adószám:
11045957-2-04
2. BARTHA-AGRÁR Mezőgazdasági Kft., 5510 Dévaványa, külterület 072/23.hrsz., Adószám: 13697794-204
3. BO-TI Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 5555 Hunya, Rákóczi utca 55-57., Adószám:
12892824-2-04
4. KOND-COOP Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., 5555 Hunya, Petőfi u 5., Adószám:
11045768-2-04
Kérem a T. Bizottságot az ajánlati felhívás áttanulmányozására, a döntések meghozatalára!
Döntési javaslat

"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel
nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.” tárgyú
közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
Egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére, ajánlattételre
felhívás céljából, fenti közbeszerzési dokumentumokat a mai nappal küldje meg:
1. AGRO-DUÁL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft., 5500 Gyomaendrőd, II.kk.510/1.,
Adószám: 11045957-2-04
2. BARTHA-AGRÁR Mezőgazdasági Kft., 5510 Dévaványa, külterület 072/23.hrsz., Adószám:
13697794-2-04
3. BO-TI Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 5555 Hunya, Rákóczi utca 55-57., Adószám:
12892824-2-04
4. KOND-COOP Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., 5555 Hunya, Petőfi u 5., Adószám:
11045768-2-04

Határidők és felelősök:
Határidő: 2016. 10. 05., Felelős: Toldi Balázs
Gyomaendrőd, 2016. október 05.

