AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168.
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt”
c. TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és
számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. november 13-i rendes/rendkívüli ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Magyarné Somogyvári Tünde mb.
osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm.
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztéséhez kapcsolódóan az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2016. augusztus
10-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz.
alatt c. pályázat vonatkozásában.
A támogatási szerződés és a pályázat vonatkozásában szoftver – és számítástechnikai
eszközbeszerzésre is sor kerül.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a beszerzésére vonatkozóan közbeszerzési
értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki 2018. október 31-én az alábbi 3 Ajánlattevő
részére:
1. Rellüm Kft. (7624 Pécs, Tiborc u. 72.), E-mail: f.jozsef@rellum.hu
2. KLIK-Infotech Kft. (8800 Nagykanizsa, Cserfa u. 17), E-mail: kliktech@ls.hu
3. Konica Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.)
E-mail: beata.kontra@konicaminolta.hu

A beérkezett ajánlatok az előírtaknak megfelelően kerültek benyújtásra, határidőn túl nem
érkezett pályázat.
A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2018. november 7., 15.00 óra) az
alábbi 2 db pályázat érkezett:
1.

Mindösszesen ár (nettó
Ft)

2.

Ajánlattevő neve, címe:

Ajánlattevő neve, címe:

Rellüm Kft.

Konica Minolta
Magyarország Kft.

7624 Pécs, Tiborc u. 72.
f.jozsef@rellum.hu

1117 Budapest, Galvani
u. 4.
beata.kontra@konicami
nolta.hu

930.062,- Ft

A KLIK-Infotech Kft. nem nyújtott be ajánlatot.

863.511,- Ft

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontja alapján, ha a szokásos piaci ár
igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást igénylők és a
kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a
kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni.
A fentiekre való tekintettel az eszközök beszerzésére irányuló eljárás eredménytelen.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. november 9.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának …../2018. (XI.13.) határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.115-SE1-2016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához
szükséges szoftver – és számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati
eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP 6.6.1-15SE1-2016-0001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. pályázatának megvalósításához szükséges
szoftver – és számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos beszerzési
eljárás kapcsán megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a „2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről” alapján a piaci ár igazolásához három ajánlat szükséges,
így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről, továbbá kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását a szotfver – és
számítástechnikai eszközök tekintetében.
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
dr. Molnár Kata jegyző

