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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2018. augusztus 21-én (kedd) 13.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. „Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021” közbeszerzési eljáráshoz plusz
forrás biztosítása
2. Kis Bálint Általános Iskola energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárás
többletforrás
3. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2018. augusztus 17.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester


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.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2018. augusztus 21.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021” közbeszerzési eljáráshoz plusz forrás
biztosítása
Kocsisné Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. július 11. napján közbeszerzési eljárást indított „Orvosi ügyelet
Gyomaendrődön 2018-2021” tárgyban, 36 hónapos szolgáltatási időszakra vonatkozóan. Az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) lebonyolított eljárás ajánlattételi határideje 2018. július 23. 9:00 óra volt.
Az ajánlattételi felhívásra az előírt határidőre két ajánlat érkezett az alábbi szolgáltatóktól:
1.
Név: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Kiegészítő finanszírozási díjként 1.434.000 forintot jelöltek meg havonta.
Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma: 8 fő
2.

Név: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

Székhely: 4031 Debrecen István u. 6.
Kiegészítő finanszírozási díjként 999.000 forintot jelöltek meg havonta.
Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma: 8 fő
Az ajánlatok áttanulmányozását követően mindkét pályázó esetében hiánypótlásra volt szükség, melyet határidőre
teljesítettek.
A benyújtott ajánlatok a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti vizsgálata alapján nem érvénytelenek, megfelelnek a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatok értékelése (legjobb ár-érték arány kiválasztása) alapján az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot 999 000,- Ft-os kiegészítő
finanszírozási díjjal, 8 fő háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvossal.
Tekintettel arra, hogy a fentiek szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplő azonban a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívásra nem csatolta az alkalmasságát alátámasztó dokumentumokat, ezért a Kbt. 69. § (5)
bekezdése alapján a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. került felhívásra az alkalmassága igazolása
érdekében. Az ajánlattevő a felhívásra határidőben megfelelően igazolta alkalmasságát.
Mindezeket figyelembe véve a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
ajánlata érvényes.
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 4031 Debrecen István út 6. ajánlata a
Kbt.73. § (1) bekezdés d) pontja szerint érvénytelen, mivel az ajánlattevő a felhívás ellenére nem igazolta
megfelelően alkalmasságát.
A fentiekből látható, hogy az érvényes ajánlatot adó Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. kiegészítő
finanszírozási díjként 1.434.000 forintot jelölt meg havonta. A jelenlegi szolgáltatásért 1.139.000 forint kiegészítő
díjazásban részesül. A két összeg különbözete havi szinten 295.000 forint.
A közbeszerzési eljárásban önkormányzatunk 36 hónapra kért a szolgáltatóktól ajánlatot az ügyeleti feladat
ellátására. Az érvényes ajánlatot tevő Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. kiegészítő finanszírozási díjával
számolva az érvényes ajánlat elfogadása több mint 10 millió Ft összegű többletköltséget jelentene városunk
költségvetésében. Az Önkormányzatok állam általi finanszírozási pozícióját két évre előre nem látjuk biztonsággal,
így többlet kötelezettséget vállalni se célszerű a feladat ellátás lehetőségeinek átfogó vizsgálata nélkül.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek a kötelező önkormányzati feladat ellátási lehetőségének további vizsgálatát,
illetve annak átgondolását, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás kiírása alkalmával esetleg rövidebb időszakra kér
ajánlatot. Látva az egészségügyi ágazat finanszírozásában rejlő bizonytalanságot, a rövidebb időszak
kiszámíthatóbb és biztonságosabb helyzetet teremthet mind a szolgáltatás ellátására ajánlatot tevő, mind az
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Önkormányzat számára.
Célszerű a jelenlegi szolgáltatóval az újabb közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedő átmeneti időszakra
megállapodást kötni az ügyeleti feladat ellátására. Az átmeneti időszak lehetőséget teremt önkormányzatunk
számára az újabb ajánlati felhívás összeállítására.
A nyertes ajánlattevő kiválasztására abban az esetben kerülhet sor, ha a képviselő-testület dönt a rendelkezésre
álló anyagi fedezet kiegészítéséről, mely esetben az eljárás eredményes. Ellenkező esetben az eljárás
eredménytelenségéről kell dönteni a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Plusz forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván plusz forrást biztosítani az „Orvosi ügyelet
Gyomaendrődön 2018-2021” tárgyban lezajlott közbeszerzési eljárásban, érvényes ajánlatot adó Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlatában szereplő, és a rendelkezésre álló finanszírozási díjazás különbözetének
biztosítására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kis Bálint Általános Iskola energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárás többletforrás
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013 számú, „A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése” c., támogatást nyert projektünk megvalósítása során a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzés 2018. augusztus 1-én megindításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5
potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2018. augusztus 13-án 10:00 órakor lejárt és a
felkért 5 ajánlatadóból három adott ajánlatot, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
3.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):

Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5630 Békés Dózsa Gy. u. 3.
90.365.070, - HUF
Kötelezően előírt 12 hónap +
0 hónap
Igen/Nem.

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba Luther u. 12.2. em. 220.
81.902.355 ,-HUF
Kötelezően előírt 12 hónap +
12 hónap
Igen/Nem.

Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5711 Gyula Láncház utca 3.
89.728.831, - HUF
Kötelezően előírt 12 hónap +12 hónap
Igen/Nem.

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 64.427.063 Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a bruttó 22 193 621 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud
hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, és új eljárást folytat le új ajánlattevők meghívásával.
Amennyiben a Pénzügyi Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, úgy új eljárás lefolytatása válik
szükségessé, melyhez Közbeszerzési szakértő és új Bíráló Bizottság kijelölése is szükséges. A Kis Bálint Általános
Iskola Fő úti telephelyén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított beruházása megvalósulása
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előreláthatólag 2018. december 31-éig csúszik. Mivel az építési területen gyermekek nem tartózkodhatnak, így
célszerű lenne az energetikai korszerűsítést is eddig az időpontig megvalósítani. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson
a közbeszerzési felhívás mielőbbi megjelentetése szükséges.
Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás mielőbb megjelenhessen minél előbb szükséges közbeszerzési szakértő
kiválasztása. Mivel a pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő nagyon rövid ezért javasoljuk, hogy a
korábban beszerzési eljárásban kiválasztott legkedvezőbb ajánlatot adó Justitia Kft.-vel kerüljön sor a szerződés
megkötése. A szükséges forrás a 2018. évi költségvetés 8. melléklet "TOP-os pályázatok önerő keret" költségvetési
sor terhére biztosítható. A Közbeszerzési Szabályzatunk (130/2018. (III.29.) Gye. Kt.) 4. pontja alapján a projektben
eljáró Bíráló Bizottság tagjait szükséges kiválasztani.
A közbeszerzési eljárás formáját a közbeszerzési szakértő határozza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint fenti közbeszerzési eljárások
során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hatáskörében tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület hozza létre a
Közbeszerzési Csoport javaslatára.
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési jogi,
pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai
korszerűsítése
Javaslat a bizottság összetételére:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Palotai Péter és dr. Pécsy Mária
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Kis Bálint Általános Iskola energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárás többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem biztosítja a 22.19.621,- Ft többletforrást a „A
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése” tárgyában
lezajlott közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítéséhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Kis Bálint Általános Iskola energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárás bíráló bizottság kiválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem biztosítja a
szükséges többletforrást "a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai
korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítéséhez, és a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánítja, felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a „A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
telephelyének komplex energetikai korszerűsítése” pályázat mielőbbi megvalósítása érdekében a közbeszerzési
szakértői feladat ellátására irányuló szerződést megkösse a Justitia Kft.-vel. A Képviselő-testület a szükséges forrást
a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP-os pályázatok önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
3. döntési javaslat
"Kis Bálint Általános Iskola energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárás bíráló bizottság kiválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság "a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BS12017-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
telephelyének komplex energetikai korszerűsítése” tárgyban újabb közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr Palotai Péter és dr. Pécsy Mária felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Palotai Péter és dr. Pécsy Mária
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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3. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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