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Képviselő-testületének
2022. augusztus 31-i ülésére
Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított
közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő 20 m3/h-nál nagyobb gázmérő kapacitással
rendelkező fogyasztási hely (előterjesztés melléklete szerinti táblázat alapján) földgáz beszerzését a
2022. október 1.-től induló gázévre szükséges lebonyolítani az alábbi indokok alapján:
2022. szeptember 30-val lejár az előző évi határozott idejű földgázvásárlási szerződés, továbbá a
fogyasztási hely becsült földgáz felhasználására vonatkozó becsült értéke az elmúlt hónapok
nagymértékű gázár emelkedése miatt jóval meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési értékhatárát.
Az elmúlt években nem volt szükséges lebonyolítani közbeszerzési eljárást, mert a fogyasztási hely
becsült fogyasztása alapján nem érte el a becsült érték a közbeszerzési értékhatárt.
Előző évben a 20 m3/h-nál kisebb gázmérő kapacitással rendelkező fogyasztási helyeket visszahelyeztük
az egyetemes szolgáltatásba, mert kedvezőbb árak voltak, mint a szabad piacon, így gazdaságosabb volt
ez a megoldás. Ezek a fogyasztási helyek ez év végéig ún. végső menedékes szolgáltatásban lesznek
ellátva. Ezekre a fogyasztási helyekre nem vonatkozik a 2022. október 1.-i határidő, év végéig vannak
ebben a végső menedékes státuszban, azt követően pedig a jelenlegi ellátójuk, gázkereskedőjük piaci
áron szolgáltat részükre földgázt. Tehát ezen fogyasztási helyek vonatkozásában ez év végén megismerve a jövő évi gázárakat - döntést kell majd hozni arról, hogy maradjanak-e továbbra is a
jelenlegi kereskedőjüknél, vagy ezekre a fogyasztási helyekre is közbeszerzési eljárást írjunk ki.
A jelen előterjesztés tárgyát képező 1 db fogyasztási hely a Városi Oktatási Centrum fogyasztási helyein
belül a Kollégium és a Sportcsarnok (5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor tér 1.). A Tanügyi épület, valamint
az Előadók fogyasztási helyeket már a tavalyi évben is a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. vette át, többek között ezekre a fogyasztási helyekre már ő bonyolít le közbeszerzési eljárást
ettől az évtől kezdődően.
Fentiek alapján tehát a Városi Oktatási Centrum Kollégium és a Sportcsarnok (5400 Mezőtúr, Petőfi
Sándor tér 1.) fogyasztási helyére szükséges közbeszerzési eljárást kiírni. A szerződéses időszakot 1
évben határoztuk meg, a szerződött összes mennyiség pedig az előzetes egyeztetéseknek és az előző
évek átlagfogyasztásának figyelembe vételével : 72.000 m3.
Az árubeszerzés becsült értéke a fentieket, és a jelenlegi (2022.08.30.) nettó 1200 Ft/m3 piaci gázárat
figyelembe véve: nettó 84.600.000 Ft.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a határozati javaslat 1. és 2. számú
melléklete tartalmazza.
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. Az ajánlattételi felhívásban az ár értékelésekor a FIX áras
modellt javasolta a közbeszerzési lebonyolító, mely az alábbi díjelemeket tartalmazza.
 Rendszerhasználati alapdíj (Ft/m3/h/év)

 Rendszerhasználati forgalmi díj (Ft/GJ)
 Gázdíj (Ft/MJ)
Ennek megfelelően a beérkező ajánlatoknál az ellenszolgáltatás értékét számítással kell majd
meghatározni a gázmérő kapacitások és a szerződött mennyiségek alapján.
A Kbt. 27.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba
az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
(1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1., képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt irodavezető ügyvéd,
nyilvántartási szám: 00388) kapott önkormányzati megbízást. A szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetét elkészítette az
önkormányzati döntéshozatalhoz.
A közbeszerzési eljárás indítása a képviselő-testület hatásköre.
Mezőtúr Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata II. 3. pontja és a 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 - e törvény
szerinti elbírálására és értékelésére:
- jogi szakértelem: dr. Balla Vilmos aljegyző;
- pénzügyi szakértelem: Boross Boglárka gazdálkodási és adóügyi osztályvezető;
- a beszerzés tárgya szerinti szakértelem: Nagy Sándor ügyintéző;
- közbeszerzési szakértő: dr. Sándor Sz. Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
A Közbeszerzési terv hatályos állapotára figyelemmel a választott közbeszerzési eljárás típusával
összhangban gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás adatainak rögzítéséről a 2022. évi Közbeszerzési
tervben. A közbeszerzési szakértő által javasolt és előkészített közbeszerzési eljárás: uniós eljárásrend
szerinti nyílt, gyorsított eljárás a Kbt. 81.§ (10) bekezdése alapján figyelembe véve, hogy 2022.
szeptember 30-val a fogyasztási helyre kötött 1 éves gázkereskedelmi szerződés lejár.
A döntés meghozatala során a képviselő-testület név szerinti szavazással dönt.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2022. augusztus 30.
Szűcs Dániel
polgármester

Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2022.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata
Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós, gyorsított közbeszerzési
eljárás előkészítéséről és indításáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81.§ (10)
bekezdésére és Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - az alábbi határozatot
hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 81.§ (10) bekezdése alapján uniós
eljárásrend szerinti nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról dönt. Az
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás elnevezése: „Földgáz beszerzése Mezőtúr Város
Önkormányzata részére” A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a
Képviselő-testület a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2.

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság
feladatainak ellátására az alábbi személyeket kéri fel:
- jogi szakértelem: dr. Balla Vilmos aljegyző;
- pénzügyi szakértelem: Boross Boglárka gazdálkodási és adóügyi osztályvezető;
- a beszerzés tárgya szerinti szakértelem: Nagy Sándor ügyintéző;
- közbeszerzési szakértő: dr. Sándor Sz. Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

3. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőtúr Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás
megindításáról, valamint hívja fel a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására önkormányzati
megbízást kapott Dr. Sándor Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1., képviseli:
Dr. Sándor Sz. Zsolt irodavezető ügyvéd, nyilvántartási szám: 00388) felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóját, Dr. Sándor Zs. Zsolt irodavezető ügyvédet, hogy a megbízási
szerződésben foglaltak alapján folytassa le a közbeszerzési eljárást.
Felelős: Szűcs Dániel polgármester
Határidő: azonnal
4. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Mezőtúr Város
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének hatályos állapotára figyelemmel a választott
közbeszerzési eljárás típusával összhangban gondoskodjon a közbeszerzési eljárás adatainak
rögzítéséről a közbeszerzési tervben.
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Városi Közbeszerzési Bizottság tagjai, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Illetékes Osztályai, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
8. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Mezőtúr, 2022. augusztus 31.
Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

