ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. május 27-i ülésére
Tárgy: belterületi vízrendezés közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az év elején közel 100 millió forintot nyertünk a Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében a belterületi vízrendezésre benyújtott projektünk megvalósítására. A projekt során
az ONCSA telepen, a Szabadság ligetben és a Kölcsey Ferenc utcában ki fog épülni a zárt
csapadékvíz elvezető rendszer, ezáltal elvégezhető lesz ezeknek az utcáknak a teljes és
végleges útburkolat felújítása.
A beruházás előkészítésének részekén le kell folytatnunk a közbeszerzési eljárást a kivitelező
kiválasztására vonatkozóan. A beruházás volumenéből következően egyszerű közbeszerzési
eljárást kell lefolytatnunk és a felhívást a Közbeszerzési Értesítőben kell megjelentetni. Az
ilyen volumenű eljárásnál a Közbeszerzési Szabályzatunk szerint az ajánlattételi felhívást a
Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.
Az ajánlattételi felhívásba – a jogi és pénzügyi alkalmassági kritériumokat tekintve – a
szokásos követelményeket építettük be, a műszaki alkalmasságot és referenciákat tekintve a
projekt jellegének – víziközmű építmény - megfelelő projekteket követelünk meg a leendő
ajánlattevőktől, az elmúlt 3 évben, összesen legalább 100 millió Ft értékben, amelyből egy
legalább 50 millió Ft értékű. Előírtuk továbbá követelményként a felelős műszaki vezető
hasonló területen szerzett min. 5 éves szakmai gyakorlatát. Továbbá előírásokat tettünk az
ajánlattevő statisztikai átlaglétszámára vonatkozóan (min. 5 fő), valamint a megvalósításhoz
szükséges eszközök meglétére. Bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatáson kívül a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően további bírálati
szempontokat is szerepeltetünk a felhívásban. Ezeknek igen alacsony súlyszáma azt jelzi,
hogy továbbra is az árat tartjuk a legfontosabb döntési tényezőnek, amely magas súlyszámmal
szerepel.
A felhívásban a részhatáridőket a közbeszerzési törvény által lehetővé tett minimum határidők
figyelembe vételével állapítottuk meg. A projekt 2 évre van ütemezve, a befejezési határidő
2011. július 15.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Nyergesújfalu, 2010. május 20.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) hagyja jóvá a „Nyergesújfalu, Belterületi
vízrendezés” megnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti
tartalommal.

2.) Utasítsa a polgármestert a szükséges teendők
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Miskolczi József polgármester
2010. május 28.

