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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatźtt o zati j av aslat a bizottsźtg szétmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigvi BizottsáďHumźnszo|gtůtatási Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testiiletnekazelőteriesztésmestźlÍsva|éLsźLt

Tiszte|t Képviselő-testĺĺlet!

Előzmény
A Képviselő-testiilet a25/2013. (I.23.) szźtműhatźrozatátban úgy döntött, hogy 2013. február l-jétőI
2013. december 31-ig kozbeszerzési eljáľásokban e|jáľó 7 fős Bíráló Bizottságot hozott létre.
A Bíľáló Bizottság tagjai:

- Végh József Jlános
- Horvai Akos
- Dľ. Varga Judit
- Dr. Molnaľ György
- Dľ. Sĺĺnta Zsőfia
- Juhász Koľnél
- Dľ. KerényiGéza

A tagok feladataikat megbízási szerződés ilŕljźnvégzik.

A közbeszerzésekről sző|ó 20Il. évi CVIII. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. $ (3)-(5) bekezdése
tarta|maz rendelkezéseket a birźiőbizottságtagaira és feladataira. A Kbt. a|apján aközbeszerzési eljá-
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rás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajźtn|atok értékelése soľán és az eljárźs
más szakaszában az ajźn|atkéró nevében eljáró, illetve az e|jźtrźsba bevont személyeknek és szerveze-
teknek megfelelő - a közbeszerzés tźrgya szerinti, kozbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel
kell rendelkezniiik. Abiráůőbizottság tagiainaksztĺma legalább 3 fő. Felađata írásbeli szakvélemény és
dĺlntési javaslat készítése az aján|atkérő nevében akozbeszerzési eljáľást |eztró döntést meghozó sze-
mély vagy testĺilet részére. A bírá|őbizottsági munkájáról jeryzőkönyvet kel| készíteni, amelynek ľé-
szét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

Ezen túlmenóena84/2013. (III.13.) számű képviselő-testiileti hatáĺozatta| elfogadott ésf0|3. március
14. napjźnhatá|yba lépett Józsefuárosi ÖnkormźnyzatKözbeszerzési és Beszerzési Szabályzataa7 fős
bírálóbizottság működési rendj ére vonatkozóan tarta|maz rendelkezéseket.

Tźýékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy dr. Sánta Zsófia 20|3. március 18-án írásban bírá.
lóbizottsági tagságáľól lemondott, melynek alapján szükséges új személy megvá|asztálsáról dönteni.
Díjazása a birtůőbizottság tagj ain ak díjazźsź.ľ al azonos, azaz

- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/főlhó+járulék'
- birźiat esetén 120.000,- Ft/főlhó+járulék.

A megbízási díj többletköltségvetést nem igényel, tekintettel ana,|log a7 fosbirá'lőbizottsźędijazá-
sára vonatkoző fedezetet a 20|3. évi költségvetésről sző|ó 9/2013, (II.22.) önkormányzati ľendelet
taĺta|mazza. Az előterjesztés mellékletétképeziazűjtagga| kötendő megbízási szerződés terłezete.

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaľoľszág helyi önkormányzataiľól sző|ő 20|l. évi CLXXXIX.
tö,rvény 4l. $ (2) bekezdésén alapul.

Kéremaza|źlbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Hatá'rozatijavaslat

A Képviselő-testĺĺlet úgy dtint' hogy

|.2013. április 18. napjától 2013. december 31-ig a közbeszerzési eljárásokban eljáró 7 fos Bíráló
Bizottságba - dr. Sánta Zsőfia lemondása miatt - ..... _ t vźiasztjameg.Díjazása:
- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/főlhó+járulék
- birá'|atesetén 120.000,- Ft/fb/hó+jáľu|ék.

2. az I. pont alapján felkéri a polgármestert az előterjeszés mellékletét képező a megbizási szerződés
a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. április 18.

A dtintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2013. április 03. <-=\ll
ł, jJ [-v

Dľ.péśis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

201J ÁPR 0 5.

nevében és megbízásábĺó|:
,i& úłpa- L>"

Dr. Mészár Erika /
a|jegsĺző 

/



melléklet

MEGBIZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészĺó| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkorm áłnyzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15 508009 -24-2
statisztikai számje|: I 57 3 57 | 5 -84l I -32| -0I
törzsszám: 7357|5
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester
továbbiakban mint iľdegbízó'

másrészrő1

Név:
születési hely, idő:
arryjaneve:
lakóhely:
ađőszźtm:
taľsadalombiztosítási azonosító j el :

bankszámlaszźtm:
továbbiakban mint Megbízott között amai napon aza|źlbbi feltételekkel.

1. A'megbizás táľrya

1.l. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a 25l20I3. (I.23.) szźĺrń haténozatźxa| a
kozbeszeruési eljaľások soľĺĺn az ajźnlatok elbírálásara 7 fős bírá|őbizottságot hozott

' létľe. A Képvisęlő-testiilet a .....l20I3. (IV.l7.) szálmű hatźrozatźxal Megbízotĺat a
bírá|őbizottságtagsávává|asztotta.

I.2. Megbiző jeleĺ szerződés a|źńrásával megbízza a Megbizottat a Megbiző źita| vagy
Megbíző nevében kiíľt közbeszerzésí eljaľások soľán beérkezett ajánlatok e|bíráiásźxal'
aközbeszerzésekľől szőIő 201-1. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. s g)
bekezdése a|apjarl,

1.3. Megbízott abíráIőbizottsági tagséryra vonatkozó megbízást je|en szerzođés a|áításźxal
elfogadja. Kcitelezettségetválla| aľra, hogy megbizotĺi tęendőit a hatályos jogszabá|yí
rendelkezések közĺitt a Megbíző érdekeinek figyelembe vételével látja eI.

2. Amegbizáts időtartama

Felek jelen megbízási szerzodést hatfuozott időtartamľa, 2013. április 18. napjátó| 20|3.
đecembeľ 3l-ig kötik.

3. Díjazás, fizetésĺ feltételek

3.1.1.Megbízot1at az 1. pontban meghatátozot|feladatainak ellátásáért megbízási díj illeti
meg az alábbiak szeľint:
- rendelkezésre iilási díj 40.000'- Ft/hó+ jaľulék'



- bírálati díj 120.000'- Ft/hó+ jaľulék.

3.I.2. Megbízott díjazásatöľt hónap esetén:
- a ľendelkezésre állási díj időaľányos naptźln nap összege illeti meg,
- abirá|ati díj teljes havi clsszege kettő vagy annźi több bírálat esetén,
- a bírá|atí dij havi ĺjsszegének 50 oÁ-a, amennyiben az ađott hónapban egy
bír á|őbizottsági ülésen vett részt.

3.2. Megbízott vagy rendelkezésre állási díjľa vagy
me ghattlr o zott feltételek szerint.

3.2.|. Arra a hónapra vonatkozóan, amikor kozbeszetzési
a fenti ľendelkezésre állási díjľa jogosult.

birźůati díjľa jogosult az a|ább

bírá|atra nem keľül sor, Megbízott

Megbízott abban az esetben is rendelkezésre á||źsi díjľa jogosult, amennyiben a
tźrgyhőnapban a bíráIőbizottsági ülésen nem vett részt.

3.2.2. Megbízott affa a hónapra vonatkozóan, amikoľ legalább egy bírálóbizottsági ĺilésen
v ett r észt, bir á|ati díj ra j o go sult.

3.3. Amennyiben Megbízott indokolás és megfelelő kimentés nélkül elmulasztja a
biráIőbizottsági tilés(eke)t, abban a hónapban rendelkezésľe állási díjra nem jogosult.

3.4. A táľgyhónapot kcivetően a Polgáľmester teljesítésigazo|ást á||ítki abíráIőbizottság
üléséről készült j egyzőkönyv(ek) alapj án.

3.5. Megbíző a megbízási díjat (rendelkezésre állási díjat vagy bírá|ati díjaĐ a
teljesítésigazolástól számított 15 banki napon belül Megbízott bankszámlrttjttra tĺjľténő
átutalással egyenlíti ki.

4. A felek jogaĺ és kötelezettségei

4.|. Felek a megbízási jogviszony ideje alatt kĺllcs<in<isen egyĹittműködve kötelesek eljĺĺľni
azirźnyadőkozbeszeruési és egyéb jogszabźiyok, valamint aMegbíző önkormányzati
rendeletei, a hatályos kiizbęszerzési és beszeľzési szabáIyzata valamint belső
szabá|y zatai fi gyelembevételével.

4.2. Megbízó a közbeszeruési e|jźrás külső bonyolítojan (a továbbiakban: ktilső bonyolító)
keresztĹil minden hónap első hetében e-mail foľmájában tájékoztatjaabíráIőbizottsági
tagokat atźngyhőnapban esedékes birá|atoktáĺgyźrő|, és varható időpontjĺíľól.
Megbízó külső bonyolítója kötelezettséget vá|IaI aľľa, hogy Megbízott eredményes
tevékenységéhez szfüséges adatokat, dokumentációkat és egyéb infoľmációkat
megfelelő időben Megbízott ľendelkezésére bocsátja.

4.3. A kĺjzbeszerzési eljáľások kĹilső bonyolítója köteles biztosítani, hogy a bfuáiőbizottság
tagsaí az ajanlatilajanlattételilrészvételi felhívások tewezetét, a dokumentációk
tęrvezetét azok megielenése előtt megismerjék, megvizsgálhassák és javaslatokat
tegyenek az esetleges módosításľa, hibák/hiĺányosságok javításźtra, illetve
kiegészítésére, valamint a ľészvételi jelentkezéseket, ajźn7atokat megvizsgálhassfü
Megbíző székhelyén.

4.4. A részvételi jelentkezések, ajánlatok éľtékelésének keretében abírźl|őbizottság fe|adata
azoktarta|mi és foľmai ellenőrzése,tovźtbbá annak vizsgá|ata, hogy azok megfelelnek-
e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Abítá|őbizottság az értéke|ést a külső bonyolíto szakvéleményének és az esetlegesen
bevont szakéľtő(k) szakvéleményének Íigyelembevételével v égzi.

4.5. A kĺĺzbeszerzési eljarás kĺilső bonyolítója sziikség esetén a felhívásban foglaltak
a|apjźn, valamennyi részvételľe je|entkezőlajźn|attevó szźlmźlraazonos feltételekkel - a
Kbt. ľendelkezéseinek megfelelően- gondoskodik a hiánypótlási felhívás
ĺjsszeállításáról, és az annak a|apjtn összeállított iľatok, dokumenfumok taľtalmi,
foľmai ellenőľzéséľől.



4.6.

Akozbeszeruési eljaľás külső bonyolítója köteles gondoskodni a nyilvánvaIő számítási
|.llbźt tarta|maző ajźn|at javításańI és a számitási hiba javításáról sző|ő ajtln|attevői
tájékoztatőkelkészítéséró|,kézbesítéséről.
A kö'zbeszerzési eljarás külső bonyolítója az e|bírá|źts előkészítése keľetében a
részvételre jelentkezőkt(iIlajánIattevőktől írásbeli nyilatkozatot kéľ be
- a kizźrő okkal' az aLka|massággal, a felhívásban vagy a dokumentáciőbarl előíľt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyéľtelmtĺ kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
taľtalmának tisztźzása éľdekében;
- a kirívóan alacsonynak éľtékęlt ellenszolgáltatásról, abitá|ati résszempontok szęľinti
lehetetlennek, tiizottan magasnak vagy alacsonynak, a kirívóan aľánýalannak
éľtékelhető valamely taľtalmi elemĺe tett kötelezettségvállalásról.
A bíľálóbizottsálg üléseiről, az ott elhangzottakĺőI, így különtlsen a szakvélemény
kialakítása szempontjából lényeges koľülményekľől, adatokľól, infoľmációkľól a
közbeszerezési etjarás külső bonyolítója jegyzők<inyvet köteles készíteni. A
j e gyzőkönyv tarta|mźú a bir á|őbizottság elnöke hagyj a j óvá.
A bírálóbizottsźlg a részvéte|re jelentkezések'rĺS|lajanlatokĺól szakvéleményt köteles
készíteni, amely tarta|mazza
- az eLjźrás ľövid ismeľtetése mellett a részvéte|re jelentkezőWajaĺ|attevők pénztigyi,
gazđasági és miĺszaki alkalmasságának, részvételľe jelentkezéselďajánlatok
éľvényességének megítéléséhez sztikséges _ a felhívásban és a dokumentációban kért -
adatokat, tényeket és az aján|atoknak az e|birá|ási szempontrendszer szerinti taľtalmi
elemeit,
- az e\jérástlrészvéteIi szakaszt |ezźrő döntési javaslatot az e|járás eredményére vagy
eľedménytelenségére, ŕLz egyes ľészvételre jelentkezőWajźn|attevők alkalmasságfua, a
részvételľe jelentkezéseVajánlatok éľvényességére, az e|jźrás nyeľtesének személyére.

Kapcsolattaľtás

A Megbízó részétő| kapcsolattaľtó:
Név: dr. Bďla Katalin (Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala legyzóitKabinet)

Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.I. emelet 116. iroda
telefonszám: 459 2If3
e-mail cím: ballakata@jozsefuaľos.hu
A Megbízott személyesen jogosult kapcsolattartásra.
Név:
Cím:
telefonszám:
e-mail:
Megbiző kötelęzi magát arra, hogy amennyiben Megbíző tészérőI a kapcsolattaľtó
személyébeĺ váItozás k<ĺvetkezik be, aľľól haladéktalanul elektronikus úton értesíti
Megbízottat.

Eryéb

Felek a megbízási szerzoďést rendes felmondassal - 30 napos felmondási idővel -

indokolással, írásban báľmikor felmondhatjfü.
A jelen szerződésben nem szabá|yozoÍ7 kérdésekben a 1959. évi IV. t<irvény (Ptk.)' a
Kbt. rendelkezései iľanyadóak.
Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősoľban békés módon, közös
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esętén foľdulnak az
általános szabályok szerint hatáskĺinel és illetékességgel rendelkező bítősághoz.
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Szerződo felek jelen 4 oldalon készült szerzőđést elolvastfü, érte|mezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóvahagyő|ag irták a|á egymással mindenben megegyezo 4
példanyban.

Budapest, 20|3. április . . ..

Megbízó
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľos

onkoľmlínyzat
képviseletében:
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Megbízott

Fedezet:. .. Dátum:Budapest,20|3. április....
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
pénnlgyiigyosztá|yvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem
Riman Edina

jegyző
nevében és meubizásából :

Dr. Mészír Erika
a|jegyző


