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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 121/2018. (III. 29.) Kt. határozatával döntött az EFOP-1.5.3 és
3.9.2 projektek közbeszerzési eljárásainak megindításáról, azon belül jóváhagyta az
eljárásokban közreműködő bírálóbizottság személyi összetételét. A testület Vincellérné dr. Illés Krisztina távozása miatt az összetételt a 279/2018. (VII. 26.) Kt. határozatával jogi szakértelem tekintetében dr. Szabó Péter személyére módosította.
Az EFOP-1.5.3 projektekben a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet képviselő Velner Beáta távozása miatt a bírálóbizottság személyi összetételét ismét módosítani szükséges. Helyére a szakmai szempontból minden tekintetben megfelelő Horváthné Gyánó Bernadettet javaslom a bírálóbizottságban való közreműködésre. Jelenleg az utalványok beszerzésére irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás van folyamatban, melynek ajánlattételi határideje 2019. május 15. napján jár le, ezt követően
kerül sor a részletes értékelésre. Megjegyezzük, hogy a projekten belül több közbeszerzési eljárás nem várható.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

Határozati javaslat
az EFOP-1.5.3 projekt közbeszerzési eljárásaiban közreműködő
bírálóbizottság személyi összetételének megváltoztatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-201700063 kódszámú projekt közbeszerzési eljárásaiban közreműködő bírálóbizottság
121/2018. (III. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott és 279/2018. (VII. 26.) Kt. határozattal módosított személyi összetételét közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelem
tekintetében Velner Beáta helyett Horváthné Gyánó Bernadett személyére módosítja.
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