5.
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő
előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom szükségesnek
döntés meghozatalát:
A döntés tárgya:
Többletfedezet biztosítása a Dombóvári Szivárvány Óvoda „Dombóvár, Zrínyi Óvoda térkövezése, homlokzat javítása” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásának
eredményességéhez
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. június 11.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015.
(IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyílt

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást folytatott le
„Dombóvár, Zrínyi Óvoda térkövezése, homlokzat javítása” elnevezéssel az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 31.§ (1)-(8) bekezdése, illetőleg a 375/2018. (XI. 29.) határozattal
jóváhagyott Beszerzési Szabályzat előírásai szerint.
Az eljárás megindításakor a szakmai becsléssel meghatározott becsült érték nettó 3 774
803,- Ft volt. A 2021. június 3. napján egyidejűleg három gazdasági szereplőnek megküldött
felhívásra a 2021. június 9. - 10:00 ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett. A bontás
jegyzőkönyv felvétele mellett megtörtént, az ajánlatok adatait az alábbiakban bemutatjuk:
Érk. idő
2021/06/04
13:52
2021/06/07
13:28

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő címe
(székhelye, lakóhelye)
Build-Trade 2018 Építőipari és Szol- 7200 Dombóvár, Báthori u. 18.
gáltató Kft.
KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35.
Szolgáltató Kft.

Ajánlati ár
(Ft, nettó)
7 627 045
5 578 825

Az ajánlatkérő a felhívásban tájékoztatta az ajánlattevőket, miszerint az ajánlatok bírálatát
az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő – tekintetében végzi el a bírálatot.
A szakmai bizottság megállapította, hogy az 1. helyezett KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes, nettó ajánlati ára 1 804 022,- Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló nettó fedezetet, ami bruttó összegben 2 291 108,- Ft többletfedezetet igényel.
Az eljárás akkor nyilvánítható eredményessé, ha az ajánlatkérő a többletfedezetet biztosítani
tudja.
A becsült érték alapján az eljárás eredményéről való döntés polgármesteri hatáskörben születik. Tekintettel arra, hogy az óvoda életében e feladatok elvégzése jelentős pozitívumként
értékelhető, továbbá a munkák elvégzése a 2021. június 14. és 2021. július 16. közötti szünetben lesz aktuális, javaslom az eredményességhez szükséges többletfedezet soron kívüli
biztosítását az intézmény költségeinél.
Határozati javaslat
többletfedezet biztosításáról a Dombóvári Szivárvány Óvoda térkövezéséhez
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása
során a Dombóvári Szivárvány Óvoda „Dombóvár, Zrínyi Óvoda térkövezése, homlokzat
javítása” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásának eredményessé nyilvánításához szükséges 2 291 108,- Ft többletfedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja a beruházás megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

