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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény [Kbt.] 27.§ (4) bekezdése
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi
és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú
bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a hiánypótlás,
felvilágosítás vagy indokolás megadását követő – Kbt. szerinti elbírálására és
értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági
munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő
alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. Az
(5) bekezdés alapján az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó
személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a
döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni.
A tárgyi projektre vonatkozó, Varsád Község Képviselő-testülete 41/2020.(VII.28)
számú határozatával elfogadott egyedi közbeszerzési szabályzat és felelősségi rend
3.1. pont f) alpontja szerint az önkormányzat tesz javaslatot pénzügyi
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szakértelemmel valamint közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező
bírálóbizottsági tagok személyére, akiknek egyébként szakirányú felsőfokú
végzettséggel kell rendelkezniük. A fennmaradó szakértelemmel rendelkező
személyeket a Tolnáért NKft. delegálja a bizottságba.
A fentiek alapján a közbeszerzés tárgya szerinti, mélyépítési szakértelemmel
rendelkező személyként Sebestyén Lajos műszaki ellenőrt (Sebiber Kft.), pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személyként Hideg-György Melinda megbízott
pénzügyi osztályvezetőt delegálom a projekt kivitelezőjének kiválasztására
létrehozandó bíráló bizottságba.
Varsád, 2021.január 6.
Andrási Zoltánné
polgármester
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2/2021. (I. 6) polgármesteri határozat
Bíráló-bizottsági tagok kijelölése a „TOP 2.1.3 – 16- TL1- 2019-000012
Varsád Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – I. ütem”
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Varsád Község Polgármestereként az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra, továbbá a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (4) bekezdése alapján, tekintettel a
41/2020.(VII.28) számú határozattal elfogadott „Egyedi közbeszerzési szabályzat és
felelősségi rend” című dokumentum 3.1. pont f) alpontjára is, a „TOP 2.1.3 – 16- TL1- 2019000012 Varsád Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – I. ütem” projekthez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás bíráló bizottságáb,a mélyépítési szakértelemmel
rendelkező személyként Sebestyén Lajos műszaki ellenőrt (Sebiber Kft.), pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személyként Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi
osztályvezetőt delegálom.
Döntésemről haladéktalanul értestem a konzorciumi felelős Tolnáért NKft-t.
Határidő: az Nkft. értesítésére - 2021. január 11.
Felelős: a polgármester

Varsád, 2021.január 6.
Andrási Zoltánné
polgármester

