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Képvis elő.testiilete számár a

Előterjesztő: Komássy Akos képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2013. május 08. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat kĺjzbeszerzésĺ eljárásokban eljáľó Bíráló Bĺzottság tagsára

A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni, a hatarozat e|fogađźsźůloz minősített szavazattöbb-
ség szfüséses
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi X
H u m án szo l gáltatá s ĺ Blzottság v é|emény ezi
Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság száměn a:

A Varosgazdálkodási és Pénziigvi Bizottságy'Humĺĺnszolgźitatási Bizottság javasolja a Kép-
vi selő -te stiil etnek az e lőteri e s ztés mestáÍ sv a|źŁsát

Tiszte|t Képviselő.testii|et!

Előzmény
A Képviselő-testĺilet a25/2013. (I.23.) szátműhatározatában úgy dcintött, hogy 2013. február l-jétől
20l3. december 31-ig közbeszerzési eljáľásokban eljáľó 7 fős Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló
Bizottság tagsai: Végh József János, Horvai Akos, Dr. Varga Judit' Dr. Molnĺíĺ Gyöľgy, Dľ. Sánta
Zsőťla, Juhász KoméI, Dľ. Kerényi Géza.
A Képviselő-testĺilet a 144/20|3. (rV.17.) számű hatfuozatálban űgy döntö'tt, hogy a 2013. április 18.
napjátő| 2013. december 3l-ig aközbeszerzési eljáľásokban eljráró 7 fós Bíráló Bizottságba _ dr. Sánta
Zsófia lemondása miatt _ dr. Czifľa Gabriellát vźiasztjameg.
Atagokf e|adataikatmegbízásiszerződésttjátnvégzik.

A közbeszerzésekről sző|ő 201l. évi CVIII. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. $ (3)-(5) bekezdése
tarta|maz rendelkezéseket a bírálóbizottsźrytagsaira és fe|adataira. A Kbt. a|apjźn aközbeszerzési eljá-
rás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az aján|atok éľtékelése során és az e|járás
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más szakaszźlbanazajánlatkérő nevében e|jźtrő, illetve aze|járásba bevont személyeknek és szerveze-
teknek megfelelő - aközbeszerzés tźrgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénziigyi - szakételemmel
ketl rendelkezniük. Abirá|őbizottság tagjainakszźtma legalább 3 fő. Feladata írásbeli szakvélemény és

döntési javaslat készítése az ajźn|atkérő nevében aközbeszerzési eljárást |ezárő döntést meghozó sze-
mély vagy testület részére. Abírźićhizottsági munkájáľól jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek ré-

szétképezLk a tagok indokolással ellátott bírźiati lapjai.

Ezen túlmen ően a 841201 3 . (Iil. 13 .) szźtmű képviselő-testületi határozatta| elfogadott és 20 l 3 . máľcius
|4, napjźnhatźl|yba lépett Józsefrárosi onkormányzatKözbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzata a7 fós
bírálóbizottság működési rendj ére vonatkozóa n tarta|maz rendelkezéseket.

Dr. Varga Judit 2013. ápľilis 26-án irásban _2013. május 3l-i hatállyal - bírálóbizoÍtsági tagságáról
lemondott, melynek a|apjánszükséges,2013. június l-jétől új szemé|y megvźiasztźlsáľól dönteni.
D ijazása a bir źiőbizottság tagj ain ak díjazásźn a| azonos, azaz

- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Fťfő/hó+járulék'
- birźilat esetén l20.000,- Ft/főlhó+járulék.

A megbízási díj többletköltségvetést nem igényel, tekintettel arra, hogy a7 fós bíľálóbizottsźrydíjazá-
sára vonatkoző fedezetet a 20|3. évi kö,ltségvetésről sző|ő 9120|3. (I|.22.) önkoľmányzati rendelet
tarta|mazza. Az elóterjesztés mellékletét képezi aziĄ tagga| kötendő megbízási szerződés tervezete.

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 2011. évi CLXXxx.
törvény 4l. $ (2) bekezdésén alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy

I. 20|3.június l-jétől2013. decembeľ 31-ig aközbeszerzési eljárásokban eljáľó 7 fós Bíráló Bizott-
ságba dr. Vaľga Judit lemondása miatt dr. Nagy Adámot vźiasztjameg.Díjazása:
- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/főlhó+járulék
- birźůat esetén 120.000,- Ft/fölhó+járu|ék.

2. az | . pont alapján felkéľi a polgáľmestert az előterjesĺés mellékletét képezo a megbízási szerzodés
a|źúrźsára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. június 01.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2013. tqrilis 29.

Törvényességi e|lenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és m
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előterj esztés mellékl ete

MEGBIZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészrol a

Budapest x'őváros VIII. keľület Józs efu árosi Onko rmányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszźtm: 1 5 5 08009 -24 -2
statisztikai számjel: l 57 357 1 5 -84l| -32| -0|
totzsszátm:.7357|5
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
továbbiakban mint Megbíző,

másrészről

Dľ. Nary Áaĺm
születési hely, idő:
aĺyjaneve:
lakóhely:
adőszźtm:
taľsadalombiztosítási azonosító jel :

bankszlĺmlaszttm:.
továbbiakban mint Megbízott között a mai napon az a|ábbi feltételekkel.

1. A'megbizáls tárrya

1.1. Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a 25120|3. (I.23.) számű hatźlrozatával a
közbeszerzési eljĺĺrások sonĺn az ajźn|atok elbíľálásara 7 fős bírźiőbizottságot hozott
létľe. A Képviselő.testĺilet a .....l20I3. (V. 08.) szźtmű hatźnozatával Megbízottat a
bítźiőbizottsĘtagávává|asztotta.

|.2. Megbiző jelen szeruodés aláírásával megbízza a Megbizottat a Megbíző źilta| vagy
Megbíző nevében kiín kĺizbeszerzésĺ eljáľások során beérkezett ajánlatok elbíľálásával
aközbeszerzésekľől sző|ő 20|1. évi CVIil. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. s ()
bekezdése alapjĺán.

1.3. Megbízott abírá|őbizottsági tagságľa vonatkozó megbízást je\en szerződés aláírásával
elfogadja. Kötelezettséget vállal ana,hogy megbizotti teendőit a hatályos jogszabá|yi

rendelkezések között a Megbíző érdekeinek fi gyelembe vételével |átja eI.

2. A megbÍzás időtartama

Felek jelen megbízási szerzĺĺdést hatláľozott időtartanT|ra) 2013. június I. napjátő| 2013.
december 31-ig kätik.

3. Díjazás, Íizetési feltételek

3.l.l.Megbízottataz 1. pontban meghatźrozoÍtfeladatainak e||átásáértmegbizasidíj illeti
meg az alábbiak szeľint:
- rendelkezésre állási díj 40.000'- Ft/hó+ jáľulék'



- bírźiati díj 120.000,- Ft/hó+ járulék.

3.I.2. Megbízott díjazásatöľt hónap esetén:
. a rendelkezésre állási díj időarányos naptán nap összege illeti meg,
- abírá|ati díj teljes havi tisszege kettő vagy annál több bírálat esetén'
- a bíráIati díj havi összegének 50 %o-a, amennyiben az adott hónapban egy
biráIőbizottsági Ĺilésen vett részt.

3.2. Megbízott vagy ľendelkezésľe állási díjra vagy bitáIati díjra jogosult az a|źlbb
me ghatźlr o zott fe ltételek szerint.

3.2.I, Arra a hónapra vonatkozóan, amikoľ kozbeszerzési bíľálatra nem keriil sor, Megbízott
a fenti rendelkezésre állási díjľa jogosult.
Megbízott abban az esetben is rendelkezésre állási díjľa jogosult, amennyiben a
tĺĺĺgyhónapban a biráIőbizottsági ülésen nem vett részt.

3,2.2. Megbízott affa a hónapra vonatkozóan, amikor legalább egy bírálóbizottsźryi Ĺilésen
v ett r észt' bir áIatĺ díj ra j o go sult.

3.3. Amennyiben Megbízott indokolás és megfelelő kimentés nélkĹil elmulasztja a
bírźt\őbizottsági tilés(eke)t, abban a hónapban rendelkezésľe állási díjra nem jogosult.

3.4. A taľgyhónapot követően a Polgármesteľ teljesítésigazolást állít ki abíráIőbizottság
üléséről készült j egyzőkönyv(ek) alapj an.

3.5. Megbíző a megbiztsi đíjat (rendelkezésľe állási dijat vagy bíráIati díjaĐ a
teljesítésigazoIástő| szźtmitott 15 banki napon beliil Megbízott bankszźrrůźĄźna történő
átutalással egyenlíti ki.

4. A felekjogai és ktitelezettségei

4.|. Felek amegbízási jogviszony ideje alatt kĺilcsönösen egyĹittmfüödve kcitelesek eljámi
azirányadőkozbeszerzési és egyéb jogszabá|yok, valamint a Megbízó önkoľmźnyzati
rendeletei, a hatályos kozbeszeruési és beszerzési szabá|yzata valamint belső
szab źiy zatai fi gyelembevéte léve 1.

4.2. li/regbíző akozbeszerzési eljarás ktilső bonyolítójrín (a továbbiakban: külső bonyolító)
keresztül minden hónap első hetében e-mail foľmájában tźtjékoztatja abirá|őbizottsági
tagokat atárgyhőnapban esedékes bíľálatok tźlrgyárőI, és váľható időpontjríĺól.
Megbíző kiilső bonyolítója kĺitelezettséget vállal arra, hogy Megbízott eľedményes
tevékenységéhez szfüséges adatokat, dokumentációkat és egyéb infoľmációkat
me gfelelő időben Me gbízott rendelkezé sére bo c sátj a.

4.3. A kcĺzbeszeruési eljarások ktilső bonyolítója köteles biztosítani, hogy a bírálóbizottság
tagsai az ajánlatiĺajánlattételi/ľészvéte|i felhívások tervezetét, a dokumentációk
tervezetét azok megjelenésę előtt megismerjék, megvizsgálhassfü és javaslatokat
tegyenek az esetleges módosításra, hibfü/hianyosságok javítására, illetve
kiegészítésére, valamint a tészvételi jelentkezéseket, ajánlatokat megvizsgálhassfü
Megbíző székhelyén.

4.4. A részvételi jelentkezések, ajánlatok értékelésének keľetében abfuá|őbizottság feladata
azoktartalmi és formai ellenőrzésę,továbbá annak vizsgáIata, hogy azok megfelelnek-
e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Abírźiőbizottság az értékelést a kiilső bonyolító szakvéleményének és az esetlegesen
bevont szakéľtő(k) szakvéleményének fi gyelembevételével v égzi.

4.5. A közbeszęrzési eljáĺás kiilső bonyolítója szükség esetén a felhívásban foglaltak
a|apján, valamennyi részvételľę je|entkezólajźnlattevó számáraazonos feltételekkel - a
Kbt. rendelkezéseinek megfelelően- gondoskodik a hiánypótlási felhívás
összeállításaĺól, és az annak a|apjan összeállított iľatok, dokumentumok taľtalmi,
foľmai ellenőrzéséľől.



4.6.

Aközbeszeľzési eljĺĺĺás külső bonyolítója köteles gondoskodni a nyilvánvalő szźltnitási
Illbát tartalmaző ajźn|at javításáról és a szźmítási hiba javításáľól szőIő ajtnlattevői
tájékoztatőkelkészítésérő|'kézbesítéséről.
A közbeszerzési eljáľás ktilső bonyolítója az elbírá|źls előkészítése keretében a
ľészvételre jelentkezőktő|lajětn|attevőktől írásbeli nyilatkozatot kéľ be
- a kízźlrő okkal, az alka|massággal, a felhívásban vagy a dokumentációban előírt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyéľtelmiĺ kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
taľtalmanak tísztźz;źsa érdeké b en ;
- a kiľívóan alacsonynak éľtékelt ellenszolgáltatásról, abfuźiati résszempontok szerinti
lehetetlennek, tu|zottan magasnak vagy alacsonynak, a kiľívóan aránytalannak
értékelhető valamely tartalmi elemľe tett kötelezettségvállalásról.
A bírálóbizottság üléseiről, az ott elhangzottakról, igy külön<jsen a szakvélemény
kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, adatokľól, infoľmációkľól a
k<izbeszerezési eljáľás kĹilső bonyolítója jegyzőkönyvet köteles készíteni. A
jegyzőkönyvtarta|mátabfu á|őbizottságelnökehagy ja jővá.
A bírálóbizottság a részvéte|re jelentkezéseLłő|lajanlatokľól szakvéleményt kĺiteles
ké szíteni, amely tarta|mazza
- az eljźrás rĺjvid ismeľtetése mellett a tészvéte|re jelentkezőWajźn\attevők pénzügyi,
gazdasági és műszaki alkalmasságénak' részvéte|re jelentkezéseUajźn|atok
érvényességének megítéléséhez sztikséges _ a felhívásban és a dokumentációban kért -
adatokat, tényeket és az ajźn|atoknak az e|bírźt\źtsi szempontrendszer szerinti taľtalmi
elemeit,
- az e|jźlrástlrészvételi szakaszt |ezéttő dĺĺntési javaslatot az e|jarás eredményére vagy
eľedménytelenségére, źV egyes ľészvételre jelentkezőWajźnlattevók alkalmasságźlra, a
részvételľe jelentkezéseUajtn|atok érvényességére, az eljźrás nyeľtesének személyére.

Kapcsolattaľtás

A Megbízó részéro| kapcsolattaľtó :

Név: dr. Balla Katalin (Józsefuárosi Önkoľmrínyzat Polgármesteri Hivatala JegyzóiKabineQ
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.I. emelet l 16. iroda
telefonszám: 459 2123
e-mail cím: ballakata@jozsefüaros.hu
A Megbízott személyesen j ogosult kapcsolatt artásr a.
Név:
Cím:
telefonszĺím:
e-mail:
Megbíző kcjtelezi magát arľa, hogy amennyiben Megbízó részétó| a kapcsolattaľtó
személyében vźitozás következik be, arról haladéktalanul elektronikus úton éľtesíti
Megbízottat.

Egyéb

Felek a megbízźtsi szeruőďést rendes felmondással - 30 napos felmondási idővel -
indokolással, íľásban bĺáľmikor felmondhatjfü .

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a 1959. évi [V. törvény (Ptk.), a
Kbt. rendelkezései iľanyadóak.
Felek a jelen szeruődésből eređő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közĺis
egyeztetéssel kísérlik meg ľendezni. Annak eľedménýelensége esetén fordulnak az
általĺĺnos szabáLyok szerint hatáskcĺrrel és illetékességgel rendelkező birősáýloz.

4.7.

4.8.

3.

5.1.

5.3.
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6.r.

6.2.

6.3.



Szerzódő felek jelen 4 oldalon késztilt szeruőďést elolvastfü, értelmezték, és mint akarafukkal
mindenben megegyezot jóvahagyólag irtźt< a|á egymással mindenben megegyező 4
példányban.

Budapest,2013.

Megbízó
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľos

onkoľmányzat
képviseletében:
dľ. Kocsis Máté

polgármester

Fedezet:. .. Dátum:Budapest,20|3.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Megbízott
Dr. Nagy Adám

Paris Gyulané
pénzugyiigyosztźiyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem
Riman Edina

jegyzŕ5

nevében és megbizásából:

Dr. Mészáľ Erika
aljegyző


