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Tisztelt Képviselő-testůilet!

Előzmény

A Képviselő-testtilet a423/2012. (XI.06.) száműhatározatának l5. pontjábanűg7ĺ döntött, hogy ,fel-
kéri a polgórmestert, hogl a Képviselő-testület soron kovetkező rendes iilésére készítsen'előteľjesztést
ą közbeszerzési eljaľásokban műkodő Bíľáló Bizottság 2 fővel történő kiegészítésére és díjazasulcra
vonatkozóan.,,

A Képviselő-testiilet a91/2012. (III.22.) száműhatározatäban aközbeszerzési eljárásokban az ajźn|a-

tok elbírálására 5 főből álló bíráiőbizottság|étrehozésárő| döntött. A közbeszerzésekről sző|ő 201|.
évi CV[I. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. $ (3)-(5) bekezdése tarta|maz rendelkezéseket a bírá|ő-
bizottsźry tagsair a és feladataira.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajźnlatok értékelése
során és az e|jźtrás más szakaszźtban az ajánlatkérő nevében e|játő, illetve az e|jźľ:ásba bevont szemé-
lyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szeľinti, közbeszerzési, jogi és pénzÍigyi

ÉR Ł(EZETT

Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
Képvĺselő-testülete számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2073. január f3. . sz. napirend

Tárry: Javaslat kozbeszerzési eljarásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítésére

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalĺi, abatźtĺozat e|fogadástůloz minősített szavazatĺobb-
sés szfüséses

ElŐrÉszÍr o szrpv pzeTl EGYs ÉG : JEGY Zo| KAB INET

KÉszÍľprrp: DR. BALLA KATALIN Iúx,ł_.

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL IGAZoLÁs: w u,,t^ Lś ĺ. ÄJĄ. /ł t]

Jocl <oNľRoI.l:

BprpRĺeszTÉSREALKALMASl n

. Ł, y'},Ĺ
rClú /ĺ

L,,t-*..H
JEGYZO
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- szakértelemmel kell rendelkeznitik. A bírálóbizottságtagjainak száma legalább 3 fő. Feladata írásbeli
szakvélemény és döntésijavaslat készítése azaján|atkérő nevében a közbeszerzési e|járást|ezźrő dön-
tést meghozó személy vagy testület részére. Abirtńőbizottsági munktýźrő| jegyzőkönyvet kell készíte-
ni, amelynek ľészét képezik a tagok indokolással ellátott bírźůati lapjai.

A Képviselő-testüIet a9|/2012. (III.22.) szźtműhatározatźtnak 3. pontjában a bírálóbizottság tagiainak
dijazásźlt á||apítottamegf0|2. április 1. napjától 2012. december 3l-ig, melynek összege: a ľendelke-
zésre állási díj 40.000,- Ft/ťo/hő+jźtulék, bíľálat esetén 120.000,. Ft/főlhó+járulék.

A 423/20l'2. (xI[.06.) számri képviselő-testiĺleti határozat 8. pontja szeľint a Képviselő-testiilet a2013.
évi költségvetés terhére azźttmeneti gazdálkodás időszakźra janutr, február hónapokra előzetes kötele-
zettséget vállalt.

20|2. évben a 
',Yá||a|kozźsi 

szerzodés a Teleki téri piac kivite|ezési munkáira'' tźtrgyű közbeszerzési
eljárásban a Képviselő-testii|et az 5 fós birá|őbizottság kiegészítéséről döntött, annak biztosítása érde-
kében, hogy a jelentős önkormányzati'beruhźlzásra vonatkozó aján|attéte|i felhívásra, ajánlattételi do-
kumentációrą illetve többek között a műszaki, szakmai és pénzügyi-gazdastlgi követelmények're, az
ajánlatok értékelésének bírálati szempontjára, továbbá aze|járást|ezárő döntésre tegyen írásbeli szak-
mai /döntési javaslatot.

2013. évben is az önkoľmányzati önerőből megvalósítandóberuhźaźtsok előkészítése folyamatban van,
továbbá a Magdolna Negyed Fľogľam III pá|yázati program, melynek a|apján 2013. évben több uniós
forrásokbr5l megvalósuló építkezések, szo|gźútatások közbeszerzési eljźrźst sztikséges lefolyatni.

Fentiek a|apjánjavaslom, hogy 2013. február l-jétől összesen 7 főből. álló közbeszerzési ügyekben
eljáľó Bíráló Bizottság |étrehozásáről döntsön a Képviselő-testtilt. A tagok dijazásaa20|3.február 1-
jétől _ 2013. december 3l-ig az a|źtbbiak:

- a rendelkezésľę állási đíj 40.000,- Ft/f(i/hó+jarulék'

amennyibeĺ az adott hónapban birálrat van' a megbízási díj ĺisszege 120.000,-
Ft/fó ĺhő+jáÍnlék (bírálati esetektől fiiggetlenül).

Fenti javaslat e|fogadrása esetén a2013. évi költségvetés teľhéľe előzetes kötelezettségvźńIa|äs szüksé-
ges, összesen 9.240.000,- Ft + jarulék2.245.000,- Ft összegben.

A Képviselő.testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20L1. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (2) bekezdésén, az źi|amháztartásról sző|ő 20|1. CXCV. törvény 23. s Q) bekezdés a)
pontján alapul.

Kéremaza|źhbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavas|at

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

I. f0|3. február l-jétől2013. december 31-ig közbeszerzési eljárásokban eljáľó 7 fos Bíráló Bizottsá-
got hoz létre, melynek tagj ai:

az |. pont szerinti bizottság tagjainak dijazása 2013. februźr l-jéto| 2013. december 3l-ig az a|źh-
biak:

- a rendelkezésľe állási díj 40.000,- ľt/főlhó+járulék
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- abban az esetben amennyiben az adott hónapban bírtůat van, akkor a megbízási dij összege
1 2 0. 0 0 0, - F tl f(5 lhó+játrul ék, a b írálatok számáttő| fi 'i ggetlen ü l.

3. ahatźrozatI-2. pontja a|apján felkéri apolgáľmestertmegbízźlsi szerződésęka|äírásźra.

a 42312012. (Xil.06.) szźmű képviselő-testĺileti hatźrozat 8. pontját visszavonja és ezze| egyidejűleg
9.240.000,- Ft + járulék 2.245.00a,- Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a2013. évi költségve-
tés terhére.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáľozatban foglaltakat a 2013' évi křjltségvetés tervęzése soľán
vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 1-3. pont esetén 2013. február 0l.

4. pont esetén 2013.január23.
5. pont esetén 2013. évi költségvetés tervezése

A döntés végľehajtásátvégző szenĺezetiegység: JegyzőiKabinet, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2013. januźr 22.
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