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Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 4. napi ülésére
Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat TOP-os projektjeihez kapcsolódó
szerződések jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú,
„LÁSZLÓTELEP
SZEGREGÁTUM
FELSZÁMOLÁSA MEDGYESEGYHÁZÁN” című projekt kapcsán, az 1. számú szakmai
beszámoló keretében a műszaki dokumentáció benyújtásra került az Irányító Hatósághoz, a
Magyar Államkincstárhoz. A mérföldkő teljesítéséhez azonban nem került benyújtásra a
Baross László emlékház felújítási munkáinak kiviteli dokumentációja. Azt többszöri
sürgetésünkre az előkészítéssel, így ennek elkészítésével is megbízott cég nem készítette el. A
hiánypótlási eljárás kiegészítésének véghatárideje 2019. augusztus 23. napja volt.
Mivel augusztus 23-ig (és egyébként a mai napig sem) nem kaptuk meg a szükséges műszaki
dokumentációt, a rendkívül rövid határidőre tekintettel, az önkormányzat, mint
kedvezményezett ellen a hiánypótlás nem teljesítése miatt fenyegető szabálytalansági eljárás
megindításának elkerülése érdekében haladéktalanul intézkednünk kellett, és keresnünk
kellett olyan tervezőt, aki a rendkívül rövid határidő ellenére a dokumentációt elkészíti. Ezt
egyedül az MLR STUDIO KFT. vállalta, 600.000,-Ft + ÁFA tervezési díj ellenében. A
hiánypótlás határidőben történő teljesítése érdekében – az idő rövidsége és az ünnepek miatt –
előzetes Képviselő-testületi hozzájárulást nem volt módunkban kérni, viszont kérjük a T.
Képviselő-testületet, hogy a szerződéskötést hagyja jóvá a fent leírt indokokra figyelemmel.
Az 1. számú szakmai beszámoló időközben elfogadásra került, a Pályázati felhívásnak
megfelelően, a MÁK által kért formában elkészült terveknek köszönhetően.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása
Medgyesegyházán” elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan, a Baross László emlékház
felújítási munkáinak kiviteli dokumentációjának elkészítése érdekében az MLR Stúdió Kft.
(5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4/4) tervező céggel 600.000,-Ft + ÁFA tervezési díj
ellenében megkötött tervezési szerződést jóváhagyja.
A képviselő-testület a tervezési díj összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetési
tartalékkerete terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal

II.
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 2019. augusztus 22-én kelt
végzéseivel értesítette az Medgyesegyháza Városi Önkormányzatot, mint ajánlatkérőt, hogy
hivatalból jogorvoslati eljárást indít az önkormányzat TOP pályázataihoz kapcsolódóan
lefolytatott 11 közbeszerzési eljárása kapcsán.
A végzés alapján a kézbesítéstől számított 5 napon belül a lefolytatott közbeszerzési eljárások
összes dokumentumát elektronikus úton, Felelős Akkreditál Közbeszerzési Tanácsadó
közreműködésével a Hatóság részére meg kellett küldeni.
Mivel az önkormányzattal szerződésben álló Sonkoly János, aki a közbeszerzési eljárásokat
lebonyolította, ezzel a jogosultsággal már nem rendelkezik, a rendkívül rövid határidő és a
feladat terjedelme miatt ebben az esetben is haladéktalan intézkedésre volt szükség. Dr.
Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó vállalta az iratok
Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldését az ajánlatkérő nevében cégkapun
keresztül, a végzések és a Közbeszerzési Döntőbizottság által megküldött iratok átvételét és
megbízó részére történő megküldését összesen 220.000,- Ft+ÁFA összegű megbízási díj
ellenében.
Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd volt, aki a közbeszerzési eljárások során a FAKSZ
ellenjegyzést biztosította Sonkoly János részére az EKR felületre feltöltésre kerülő iratok
vonatkozásában.
Ebben az esetben is a kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében – az idő
rövidsége miatt – előzetes Képviselő-testületi hozzájárulást nem volt módunkban kérni, ezért
kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a szerződéskötést hagyja jóvá a fent leírt indokokra
figyelemmel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési
eljárásaival kapcsolatosan indított D.417-427/2019. számú jogorvoslati eljárásokban a
Közbeszerzési Döntőbizottság részére a dokumentumok benyújtásával, a végzések és a
Közbeszerzési Döntőbizottság által megküldött iratok átvételével és megbízó részére történő
megküldésével kapcsolatos ügyvédi és FAKSZ feladatok ellátására dr. Stumpf-Csapó Ágnes
(5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) ügyvéddel 220.000,- Ft+ÁFA összegű megbízási szerződést
jóváhagyja.
A képviselő-testület a megbízási díj összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetési
tartalékkerete terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

