Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. július 18-i rendkívüli ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya:
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi
identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési
és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Komló Járási Helyi Identitás Konzorcium tagjai 2018. július 31-én a TOP-5.3.1-16-BA1-201700006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban”
megnevezésű Projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. A
tagok részéről teljes körűen aláírt konzorciumi megállapodás nem rendelkezik egyértelműen,
részleteiben a Projekttel kapcsolatos közbeszerzési és beszerzési eljárások (a továbbiakban
együttesen, mint „Beszerzési Eljárások”) lebonyolítási rendjéről.
A Projekt jelen szakaszában el kell indítani a közbeszerzési eljárást, illetve a későbbiekben a
Projekttel kapcsolatos közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyéb beszerzési eljárásokat is le kell
folytatni, melyeknek szintén meg kell felelniük a jogszabályi és pályázati előírásoknak. Fentiek
miatt a konzorcium tagjainak egyértelműen, részleteiben szabályoznia szükséges a konzorcium
egészére vonatkozó Beszerzési Eljárások lebonyolítási rendjét.
Tekintettel arra, hogy a Projekt konzorciumvezetője Komló Város Önkormányzat és a Projekt
során a projektmenedzsmentet is a konzorciumvezető biztosítja, célszerű Komló Város
Önkormányzat közbeszerzési és az egyéb beszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozása alapján
lebonyolítani a konzorcium egészére vonatkozó Beszerzési Eljárásokat.
A Projekt Beszerzési Eljárását szabályozó mellékelt megállapodást előzetesen ellenőrizte a
Projekt közbeszerzési szakértője, valamint 2019. július 1-jén elektronikus úton a konzorciumi
tagok részére is kiküldésre került. A véleményezési határidőig minden konzorcium tag az adott
tartalommal elfogadhatónak találta a dokumentumot.
A mellékelt megállapodást a konzorcium minden tagjának képviselő-testületi határozattal jóvá
kell hagynia annak érdekében, hogy a megállapodás aláírását követően a Beszerzési Eljárásokat
jogszerűen Komló Város Önkormányzat a saját beszerzési eljárása – ideértve a közbeszerzési
eljárást is - alapján bonyolíthassa le a megállapodásban rögzített kötelezettségei betartása mellett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „TOP-5.3.1-16BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban”
projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás”
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)

Határidő:
Felelős:

A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja „A helyi
identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

2019. július 31.
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2019. július 17.
Takács Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú projekttel kapcsolatos beszerzési eljárások
lebonyolításáról
Jelen megállapodás a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú projekttel kapcsolatosan
létrejött konzorciumi megállapodás Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok) között jött létre
az alábbiak szerint:
Tagok:
Szervezet neve:

Komló Város Önkormányzat

Postacím:

7300 Komló, Városház tér 3.

Székhely:

7300 Komló, Városház tér 3.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

724100
15724100-2-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Polics József polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:
Szervezet neve:

11731063-15331524-11060008
Bikal Községi Önkormányzat

Postacím:

7346 Bikal, Zrínyi u. 2.

Székhely:

7346 Bikal, Zrínyi u. 2.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

331713
15331713-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Kőműves József polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11731063-15331713-10060005

Szervezet neve:

Kárász Községi Önkormányzat

Postacím:

7333 Kárász, Petőfi S. utca 36.

Székhely:

7333 Kárász, Petőfi S. utca 36.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

333618
15333612-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Lép Péter polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Hungária Takarék

Számlaszám:

Szervezet neve:

71800068-16174728
Köblény Községi Önkormányzat

Postacím:

7334 Köblény, Kossuth tér 1.

Székhely:

7334 Köblény, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

333597
15333595-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Klesch Csaba polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

Szervezet neve:

11731063-15333595-10060005
Magyaregregy Község Önkormányzat

Postacím:

7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca 73.

Székhely:

7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca 73.,

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

724111
15724117-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Dél Takarék Szövetkezet

Számlaszám:

Szervezet neve:

50800142-15588180
Mánfa Község Önkormányzat

Postacím:

7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58.

Székhely:

7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

736107
15736101-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Takács Zsolt polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11731063-15555276

Szervezet neve:

Máza Község Önkormányzata

Postacím:

7351 Máza, Kossuth utca 24.

Székhely:

7351 Máza, Kossuth utca 24.,

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

724298
15724296-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Pecze Gábor polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Hungária Takarék

Számlaszám:

Szervezet neve:

71800068-16174704
Szalatnak Községi Önkormányzat

Postacím:

7334 Szalatnak, Béke u. 3-5.

Székhely:

7334 Szalatnak, Béke u. 3-5.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

333607
15333605-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Bregó János polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Hungária Takarék

Számlaszám:

Szervezet neve:

71800068-16174711
Szárász Község Önkormányzat

Postacím:

7188 Szárász, Petőfi utca 20.

Székhely:

7188 Szárász, Petőfi utca 20.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

556145
15556143-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Simon Péter polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:
Szervezet neve:

11731063-15556143-10030008
Szászvár Nagyközség Önkormányzat

Postacím:

7349 Szászvár, Május 1. tér 1.

Székhely:

7349 Szászvár, Május 1. tér 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

724166
15724162-2-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Dunai Péter polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Hungária Takarék

Számlaszám:

Szervezet neve:

71800068-16193811
Tófű Község Önkormányzat

Postacím:

7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18.

Székhely:

7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

556156
15556150-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Walke Zsolt polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11731063-15556150-10030008

Szervezet neve:

Vékény Községi Önkormányzat

Postacím:

7333 Vékény, Fő utca 51.

Székhely:

7333 Vékény, Fő utca 51.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

333629
15333629-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Endrődi Tibor polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Hungária Takarék

Számlaszám:

Szervezet neve:

71800068-16193828
Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Postacím:

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.

Székhely:

7694 Hosszúhetény, Fő u.166.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

724144
15724148-2-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Dr. Csörnyei László Sándor polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

Dél Takarék Szövetkezet

Számlaszám:

Szervezet neve:

50800142-15619817
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Postacím:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Székhely:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

330002
15330004-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

dr. Partos János megyei jegyző

Számlavezető
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám:

Szervezet neve:

10024003-00319322-00000969
Egyházaskozár Község Önkormányzat

Postacím:

7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.

Székhely:

7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

331735
15331737-2-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Weisz Kornélia polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11731063-15331737-10090002

Szervezet neve:

Hegyhátmaróc Község Önkormányzat

Postacím:

7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71.

Székhely:

7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:

556134
15556136-1-02

Aláírásra jogosult
képviselője:

Varga Lívia polgármester

Számlavezető
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:

11731063-15556136-10030008

A Komló Járási Helyi Identitás Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) tagjai 2018. 07.31-én a TOP5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban”
megnevezésű Projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. Jelen
megállapodást a Tagok a Projekt beszerzési eljárásai lebonyolításának szabályozására kötik meg:
1./ Preambulum
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (ajánlatkérőnek
minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más,
ugyancsak ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak
közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési
eljárás megindítására és lefolytatására.
„Kbt. 29. § (1) Az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében
közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó
ajánlatkérőre e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.

(2) Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy maguk
közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására teljes
egészében minden érintett ajánlatkérő nevében, közösen kerül sor, akkor az ajánlatkérők együttesen
felelősek e törvény szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
nem teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében kerül sor, akkor az ajánlatkérők a
közbeszerzési eljárásnak csak a közösen végzett részei tekintetében tartoznak együttes felelősséggel.
Minden ajánlatkérő kizárólagosan felelős e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséért a
közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a saját nevében végez.”
Mindezekre tekintettel alulírottak, mint a Kbt. szerint Ajánlatkérőknek minősülő szervezetek jelen
megállapodással közbeszerzési együttműködési megállapodást kötnek az alábbi tartalommal:
2./ A Konzorcium tagjai megbízzák a Konzorciumvezetőt, hogy meghatalmazottként helyettük és
nevükben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak, és Komló Város
Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján teljes jogkörrel járjon el a projekt során
lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás során, helyettük és nevükben nyilatkozatokat tegyen.
3./ A konzorcium nevében a Konzorciumvezető által, a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatok, a
konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. Az eljárások ellenőrzésében részt vevő szervezeteknek,
a Közbeszerzési Hatóságnak, az ajánlattevőknek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő
kapcsolattartása, a Konzorciumvezetőn, illetve az általa az eljárásokban kapcsolattartóként megjelölt
személyen keresztül történik.
4./ Konzorciumvezető vállalja, hogy a Projekt keretében megvalósítandó egyeztetésekről, minden
alkalommal tájékoztatja a Konzorciumi tagokat a Projekt és a közbeszerzési eljárások állásáról,
előrehaladásáról, az esetlegesen felmerülő kérdésekről, problémákról.
5./ A Konzorcium tagjai a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött
szerződésekben félként (Megrendelőként, Megbízóként) szerepelni fognak, összhangban a
242/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 140.§ (5) bekezdésében foglaltakkal („Beruházás esetén - jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában - annak a tagnak kell aktiválnia a bekerülési érték részét képező
költséget, amely tag nevére a bizonylatot kiállították. Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes
tagokat érintő részekről külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania”).
A közös beszerzési eljárásokat a Felek, mint Ajánlatkérők együttesen, a Kbt. rendelkezései szerint
lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le akként, hogy az adott Konzorciumi tagok az
eredményes közbeszerzési eljárás során a szerződéseket külön-külön kötik meg.
6./ A közös közbeszerzést a Felek Komló Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján
bonyolítják le azzal, hogy az ajánlattételi felhívást („AF”) a Konzorciumvezető előzetesen a
konzorciumi tagokkal jóváhagyatni köteles és Komló Város Önkormányzat Jogi és Ügyrendi
Bizottsága csak ezt követően jogosult meghozni döntését az AF megjelentetését illetően. Felek
tudomásul veszik és elfogadják, ha Konzorciumvezető az AF-t a konzorciumi Tagoknak igazolható
módón megküldi (ideértve az e-mailt is) és arra az adott konzorciumi Tag 5 munkanapon belül nem
jelez vissza, akkor a tervezett AF az adott konzorciumi tag részéről a jóváhagyását jelent.
Konzorciumvezető vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során kiírásra kerülő közbeszerzési
eljárásoknál a felállításra kerülő Bíráló Bizottságban, erre vonatkozóan jelzett külön kifejezett igény
esetén egy fő helyet biztosít a konzorcium Tagjai által kijelölt közös képviselőnek.
A közbeszerzési eljárás során hozott döntések előkészítésében, a Bíráló Bizottsági üléseken a Felek
– legkésőbb jelen szerződés aláírásának napját követő 5 napon belül – megjelölt képviselői, mint
szakmai előkészítők, konzultációs jelleggel, képviseleti joggal részt vehetnek, a Bíráló Bizottság
működését szakmai észrevételeikkel segíthetik. A szakmai előkészítők a Bíráló Bizottságban
szavazati joggal nem rendelkeznek. Felek felhatalmazzák a Bizottságot a közbeszerzés során hozott
valamennyi döntés előkészítésére, az ajánlatok nevükben való elbírálását is beleértve.
7./ Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható mértékben együttműködnek
egymással az eljárások lebonyolításában, a szerződéskötésekben, és a lehető legteljesebb
mértékben segítik Konzorciumvezetőt az eljárásokkal kapcsolatos feladatokban.
A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásra a Konzorciumvezető felhívása szerinti
módon és időben Felek kötelezik magukat.

8./ A Felek megállapodnak, hogy a közös közbeszerzési eljárás kötelező hirdetményeinek
közzétételével kapcsolatos költségeket a konzorciumi tagok együttesen viselik azzal, hogy ezen
költségek Konzorciumvezető pályázati költségvetésében kerültek rögzítésre, így ezen pályázati
költséghatáron belül a Konzorciumi tagok külön költségviselésre nem kötelezhetőek, az együttes
költségviselés csak efölött értendő.
Az eljárásba kötelezően bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó megbízási díja
szintén Konzorciumvezető pályázati költségvetésében került rögzítésre, így a tagok együttes
költségviselése fentekhez hasonlóan kizárólag ezen pályázati költségvetésen felüli részére értendő.
9./ Amennyiben a közbeszerzési döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben jogerősen bírságot állapít
meg, annak összegét a Felek a pályázati támogatásukkal arányosan viselik.
10./ A Konzorcium tagjai egyben azzal is megbízzák a Konzorciumvezetőt, hogy a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések során saját beszerzési szabályzata alapján eljárjon, az eljárásokat
a szabályzatnak és a projekt előírásainak megfelelően, jogszerűen lebonyolítsa, és dokumentálja,
nyilvántartsa.
Konzorciumvezető köteles felhívni az adott konzorciumi tag figyelmét arra a lehetőségére, hogy az
adott beszerzési eljárás ajánlattevőire javaslatot adjon minimálisan 3 alkalmas gazdasági szereplő
megnevezésével (gazdasági szereplő neve, székhelye, adószáma és e-mail címe). Abban az esetben,
ha az adott közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tárgya szerint az adott
konzorciumi Tag által megadott gazdasági szereplők mindegyike alkalmas az ajánlattételre (ideértve
így különösen, de nem kizárólagosan az ajánlat tárgya szerinti alkalmasságot, összeférhetetlenséget),
Konzorciumvezető az adott Tag által megadott gazdasági szereplőket köteles meghívni a beszerzési
eljárás során ajánlattételre. Konzorciumi tagok tudomásul veszik, ha az adott konzorciumi Tagot
Konzorciumvezető értesíti azzal, hogy az adott beszerzési eljáráshoz adja meg a minimálisan három
alkalmas ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő nevét, székhelyét, adószámát és e-mail címét
és konzorciumi tag ezt 5 munkanapon belül nem adja meg Konzorciumvezető részére, akkor az adott
beszerzési eljárás során a konzorciumi tag elfogadja, hogy Konzorciumvezető saját belátása szerint
dönt az ajánlattételre meghívandó alkalmas gazdasági szereplők kiválasztásáról.
11./ A Konzorcium tagjai kijelentik, hogy a Konzorciumvezető Közbeszerzési szabályzatát és
Beszerzési szabályzatát ismerik, az abban foglaltakat tudomásul vették.
12./ Jelen konzorciumi megállapodás kiegészítés érvényben és hatályban van addig, amíg az
érvényes és hatályos Támogatási szerződésben foglaltak megvalósításával összefüggő utolsó
közbeszerzési vagy közbeszerzési eljárási értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményesen le
nem bonyolódik.
Felek jelen megállapodás kiegészítést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját
kezűleg írták alá. Jelen megállapodás kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályi rendelkezések, továbbá a módosításival együtt hatályban lévő Konzorciumi megállapodás
tartalma az irányadó.
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