ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. június 27-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2018. június 27.
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:
„Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának kiépítése, valamint a Csurgó utca és Hegyi György
utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése” 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 „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton támogatást nyert a Csurgó utca és
Hegyi György utca csapadékvíz-elvezetésének építésére. A Molnár Ferenc utca kiépítése a 2016.
évben elnyert adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására kiírt nyertes pályázat fennmaradó támogatásából valósul meg.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A beruházások tervezett összköltsége eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni a kivitelező kiválasztásához. Tekintettel a beruházás mihamarabbi lebonyolítására 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.
A Molnár Ferenc utca szilárd útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének kiépítéséhez a 2016.
évben elnyert adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására kiírt nyertes pályázat céljainak módosítása szükséges. A Képviselő-testületnek külön határozatban kell rögzíteni, hogy
az elnyert támogatás fennmaradó részét milyen célra kívánja felhasználni.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény

−

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

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A beruházás költségeinek fedezetét a 2017. évben a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás, a 2016. évben elnyert adósságkonszolidációban
részt nem vett települések támogatására kiírt nyertes pályázat fennmaradó támogatás, valamint a
költségvetési rendeletben tervezett saját forrás biztosítja.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
6.1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (VI. 27.) határozata az „Őrbottyán, Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése”
tárgyában:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Őrbottyán, Molnár Ferenc
utca szilárd útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése” tárgyú beruházást a 2016. évben
az adósság-konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire elnyert támogatás fennmaradó részéből finanszírozza.

6.2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (VI. 27.) határozata az
„Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának kiépítése, valamint a Csurgó utca és Hegyi György
utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése” megnevezésű közbeszerezési eljárás tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának kiépítése, valamint a Csurgó utca és Hegyi György utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése” tárgyban a
nyílt eljárás szabályai szerint a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást megindító felhívását a határozat melléklete szerint elfogadja.
Őrbottyán, 2018. június 22.

