ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. november 28-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2018. november 28.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente műszaki és beruházási irodavezető
Előterjesztő:
Kmetty Károly polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
„Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. évben az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázaton támogatást nyert új egészségház építésére.
A beruházás megvalósítása érdekében a képviselő-testület a 108/2018. (VI. 27.) számú határozatával
közbeszerzési eljárást megindított a kivitelező kiválasztására. A közbeszerzési eljárás során beékezett ajánlatok jelentősen magasabb kivitelezési árat tartalmaztak, mint az önkormányzat számára
rendelkezésre álló forrás, ezért a képviselő-testület a 126/2018. (VIII.15) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította az eljárást.
Az közbeszerzési eljárás lezárását követően a tervek átdolgozásra kerültek, valamint módosításra
került az építési engedély a kivitelezési költségek optimalizálása érdekében.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A beruházás tervezett összköltsége eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni a kivitelező kiválasztásához. Tekintettel a beruházás becsült értékére az ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárásra a nyílt eljárás szabályai szerint készült el.
Őrbottyán Város Önkormányzatának 29/2016. (I. 27.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatának 14. § (2) bekezdésének értelmében az eljárást megindító felhívást a képviselőtestület hagyja jóvá.
Az előterjesztéshez mellékelve megtalálható a közbeszerzési eljárást megindító felhívás.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény

−

Őrbottyán Város Önkormányzatának 29/2016. (I.27.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata

−

108/2018. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat

−

126/2018. (VIII.15) számú képviselő-testületi határozatával

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A beruházás költségeinek fedezetét az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás,
valamint a költségvetési rendeletben tervezett saját forrás biztosítja.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (XI. 28.) határozata az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyban
a nyílt eljárás szabályai szerint a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárást megindító felhívását elfogadja. Az ajánlattételi eljárást megindító felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Őrbottyán, 2018. november 15.
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