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ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –
„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó
közbeszerzési eljárás elindítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárás
nyertesével a „Belvízrendezés Dombrád 2013” konzorcium vezetőjével, a Nyír-Flop-Holding
Kft-vel vállalkozási szerződést kötött „A város belterületi csapadék – és belvízvédelmi
fejlesztése” megjelölésű projekt kivitelezése tárgyában nettó 205.999.133,- Ft vállalási áron.
A beruházás 95%-ban finanszírozott az Észak-Alföldi Operatív Program keretében.
A kivitelezés folyamán a beruházással nem érintett 1161. hrsz.-ú terület, a valóságban a
Rákóczi út páratlan oldalán található 90 méter hosszú terület vonatkozásában lakossági
bejelentés kivizsgálásának eredményeként - a projektben résztvevő műszaki szakemberek
javaslata alapján - a fent jelezett szakaszon szükséges és indokolt burkolt árok kiépítése.
A kiviteli terven, valamint az Önkormányzat nyilvántartásában ez a helyrajzi szám útként
került megjelölésre, azonban a valóságban ez a terület a Rákóczi út elkanyarodó szakasza.
A felek közötti vállalkozási szerződés kifejezett rendelkezést nem tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy felek mit tekintenek pótmunkának, illetve pótmunkának nem minősülő
többletmunkának, erre tekintettel ennek megállapítására a vonatkozó Korm. rendelet, a
kialakult bírói gyakorlat az irányadó. (Megjegyzendő, hogy a 2014.március 15-én hatályba
lépő Ptk. a többlet – és pótmunka fogalmát definiálja, azonban felek jogviszonyára az azóta
hatályon kívül helyezett 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak, amely fogalmi
meghatározást erre vonatkozóan nem tartalmaz.)

Ennek megfelelően pótmunkának nem tekinthető többletmunkának minősül az ajánlati
dokumentációban szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel, a többletmunka
ellenértéke nem érvényesíthető az átalányáron felül.
A pótmunka ellenben a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön
megrendelt munka, ily módon a pótmunka ellenértékére az átalányár fedezetet nem nyújt, a
pótmunka az átalányárban nem számolható el, arra vonatkozóan az átalányáron felül külön
elszámolásnak van helye.
Mindezek alapján fent megjelölt szakasz kivitelezése pótmunkának tekinthető, amit a
pályázati tartalék keret terhére van lehetőség megvalósítani, melynek feltétele a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek
betartása mellett közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Az ehhez kapcsolódó támogatás folyósításához és a projekt befejezéséhez közbeszerzési
eljárás lefolytatásának eredményeként a pótmunkára vonatkozó megállapodás megkötése,
valamint a szerződő felek közötti pénzügyi elszámolás megtörténte szükséges.
Ugyan a pótmunka becsült építési költségének nettó értéke önmagában nem éri el a nemzeti
közbeszerzési nettó 15 millió forint összegű értékhatárt, azonban a Kbt. szerinti
egybeszámítás értelmében ezen értéket hozzá kell adni a pályázatban szereplő alap építési
költség becsült nettó értékéhez.
A közbeszerzési eljárás során meghatározott szakmai anyagok összeállításához
közbeszerzési szakértelemmel is kell rendelkezni a Kbt. 22. § (3) bekezdése alapján:
22. § (3) bek. „A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek
megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel
kell rendelkezniük.”
A közbeszerzési szakember feladatkörében elkészíti a közbeszerzési tervet, az írásbeli
ajánlattételi felhívásokat, melyben rögzíti a közbeszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, a
közbeszerzési
műszaki
leírást,
illetve
a
minőségi
követelményeket,
teljesítménykövetelményeket, a vállalkozási szerződés meghatározását, a szerződés
időtartamát, vagy teljesítésének határidejét, a teljesítés helyét, az ellenszolgáltatás
teljesítésének feltételeit, illetve a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozást, az ajánlatok
bírálati szempontját, az alkalmassági követelményeket, a hiánypótlás lehetőségét vagy annak
kizárását, az ajánlattételi határidőt, az ajánlat benyújtásának címét, az ajánlatok felbontásának
helyét és idejét, az eredményhirdetés helyét és időpontját, a szerződéskötés tervezett
időpontját. Az ajánlatok beérkezését majd bontását követően az ajánlati felhívásban
meghatározott bírálati szempontok alapján a Bizottság értékelését dokumentálja (döntés
előkészítési jegyzőkönyv, írásbeli szakvélemény elkészítése a képviselő-testület felé,
eredményhirdetési jegyzőkönyv).

A felelősségi rend szempontjából nem elfogadható, hogy az előkészítési szakaszban
közreműködő bíráló bizottságnak és a közbeszerzési eljárásban döntéshozó jogkört gyakorló
képviselő-testületnek a tagjai azonosak legyenek.
Tekintettel arra, hogy a pályázat alap építési költségeit illetően a közbeszerzési eljárást
Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u.
78/a.) bonyolította, így a pótmunkára vonatkozó közbeszerzési szakmai anyag előkészítésével
javaslom, hogy továbbra is ezt céget bízza meg a Képviselő-testület.
A pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárással összefüggésben újonnan felállított Bíráló
Bizottság megválasztása szükséges, melynek elnökéül javaslom Ráti Anikó pénzügyi
szakembert, további tagjainak Botos Ferenc közbeszerzési referenst, Dr. Pálóczy András jogi
szakembert, Teski Attila építészmérnököt, és Csomós Sándor vízügyi technikust.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni.
Dombrád, 2014. április 11.

Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
Bíráló Bizottság létrehozásáról a „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi
fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése
tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán

A Képviselő-testület
- az ÉAOP-5.1.2./D2-11 számú pályázat kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására 5 fős ideiglenes Bíráló Bizottságot hoz létre.
A bizottság elnökéül: Ráti Anikót,
A bizottság tagjául:

Botos Ferencet
Dr. Pálóczy Andrást
Teski Attilát és
Csomós Sándort

m e g v á l a s z t j a.

Felelős Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó
közbeszerzési eljárás elindítására
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése című,
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára
vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására” című előterjesztést.
2. elhatározza, hogy a Nyír-Flop Holding Kft.-vel 2013. június 03-án az Észak-alföldi
Operatív program „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése”
című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában megkötött
vállalkozási szerződéssel összefüggésben, a kivitelezés folyamán 1161. hrsz.-ú terület, a
valóságban a Rákóczi út páratlan oldalán található 90 méter hosszú szakaszon –
előterjesztésben leírt körülmények okán – burkolt árkot kíván kiépíteni, mely a
pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítja. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására a Biráló Bizottságot megbízza.
3. A közbeszerzési szakmai anyag elkészítésével a Beruházásszervező, Közbeszerzési és
Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bízza meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás
lezárását követően a megbízási díj folyósítására, valamint az eljárással összefüggő
feladatok végrehajtására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

