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Meghívottként jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti: Dr. Trippon Norbert elnök

0. napirendi pont
Napirend

Dr. Trippon Norbert: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 7
fővel határozatképes. Jelzi, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz érkezett még négy,
helyszíni felvétellel tárgyalni javasolt előterjesztés. Ezekről a bizottsági tagokat e-mailben
tájékoztatták, így ezekkel együtt javasolja a napirend elfogadását. A bizottság a napirendről szavaz.
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54/2019. (06.03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
A Közbeszerzési Bizottság napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. „BKISZ VII. tender kiviteli tervezés és kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró
döntése (feltételes döntés KFF jóváhagyás előtt)
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Kővári Zsolt, ügyvezető
2. "BKISZ VI. tender 1. sz. szerződésmódosítás kezdeményezése" (feltételes döntés KFF
jóváhagyás előtt)
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Kővári Zsolt ügyvezető
3. „Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban új bírálóbizottsági tag jóváhagyásának kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dalma, Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra

4. „Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban új bírálóbizottsági tag jóváhagyásának kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dahna, Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra

5. „Budapest Főváros Ön kormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása” tárgyú, uniós
eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján köztes
döntés kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dalma, Közbeszerzési Referatúra
6. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEHOP-3.2.2-15-201600001 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében, X. kerületi
ingatlanon létesítendő válogatómű technológia berendezéseinek kialakítása, szállítása és
telepítése, valamint az ingatlanon meglévő Épület bővítése” tárgyú, Kbt. második rész szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárása
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Fővárosi Közbeszerzési Kft., Kővári Zsolt ügyvezető
7. Egyebek

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: dr. Trippon Norbert
Határidő; azonnal
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás
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1. napirendi pont
„BKISZ VII. tender kiviteli tervezés és kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró
döntése (feltételes döntés KFF jóváhagyás előtt)
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Kováid Zsolt, ügyvezető

Dr. Trippon Norbert: Előterjesztő zárt üléses tárgyalást javasol, erről szavaz a bizottság.

55/2019. (06.03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
A Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Szavazás: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Felelős: dr. Trippon Norbert
Határidő: azonnal
Határozathozatal módja: minősített többségű szavazás

2. napirendi pont
"BKISZ VI. tender 1. sz. szerződésmódosítás kezdeményezése" (feltételes döntés KFF
jóváhagyás előtt)
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Kővári Zsolt ügyvezető

Dr. Trippon Norbert: Átadja a szót Előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
Dr. D. Tóth Éva: Jelzi, hogy az előterjesztésben szereplőkhöz képest nincsen kiegészítésük.

Dr. Trippon Norbert: Műszaki kérdése lenne, az indokolja a módosítást, hogy a tulajdonos nem kéri
a bekötést. Ugye? Akkor ez nem lesz bekötve. Ilyenkor mi történik?

Wertán Zsolt: Abban az esetben, ha nem kéri, akkor nem adnak neki bekötést, ebből adódik az
elmaradás. Ilyen esetben általában a dolog mögött az áll, hogy neki szolgalommmal már meg van
oldva, tehát egy másik, szomszédos telektulajdonos csatornáján keresztül.
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Dr. Trippon Norbert: Környezetvédelmi szempontból kérdezi, ez a tulajdonosnak a diszkrecionális
joga, azt mondani, hogy nem kérem, és akkor megy a szennyvíz, ahova megy?

Volf József: Ebben az esetben a XXII. kerületi Növény utcai csatornázásnak az elmaradásáról van
szó. Itt a tulajdonosnak az eredeti tendertervek szerinti ingatlana időközben egy használaton kívüli,
gyakorlatilag bontásra ítélt ingatlan lett, és erre fel nyilatkozott úgy a tulajdonos, hogy nem kéri a
bekötést. Ez a tekintetben joga a tulajdonosnak, hogy a bekötést telekhatáron belül 1 méterig kell
megépíteni, a jogszabály ezt így írja elő. Ha nem biztosítja a tulajdonát, akkor a bekötés nem
valósulhat meg. A Növény utcában az adott csatornánál ez az egyetlen bekötés épült volna meg, mivel
a bekötés hiányában a csatorna megépítése indokolatlan, ez indokolja a szerződés-módosítást.
Dr. Trippon Norbert: Megkérdezi, van-e kérdés vagy észrevétel? Jelzés nem érkezik. A bizottság a
következő határozati javaslatról szavaz: A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága - a
Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 6. sz. melléklet 3. Közbeszerzési Bizottság alcím 3.3 pontja alapján átruházott hatáskörben
- úgy dönt, hogy amennyiben az Irányító Hatóság és a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes
államtitkár a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 108.§ alapján
támogató tanúsítványt állít ki: Jóváhagyja és megköti „Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése Projekt Csatornázás VI. tender tervezési és kivitelezési munkái ” tárgyban 2018.
február 12. napján létrejött szerződés I. sz. módosítását az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

57/2019. (06 03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR

A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága-a Fővárosi önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. melléklet 3. Közbeszerzési
Bizottság alcím 3.3 pontja alapján átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy amennyiben az irányító
Hatóság és a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes államtitkár a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 108,§ alapján támogató tanúsítványt állít ki:
Jóváhagyja és megköti „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt Csatornázás VI.
tender tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban 2018. február 12. napján létrejött szerződés l. sz.
módosítását az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.

Szavazás: 6 igen (Bácskai János dr., Borbély Lénárd, Horvai Ákos, Sövegjártó Kristóf dr., Kovatsits
László, Werner Péter) 0 nem, 1 tartózkodás (Trippon Norbert dr.)
Felelős: Tarlós István főpolgármester
Határidő: azonnal (2019.06.06.)
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás
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3. és 4. napirendi pont egyben tárgyalva
„Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban új bírálóbizottsági tag jóváhagyásának kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dalma, Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
„Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatásokellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban új bírálóbizottsági tag jóváhagyásának kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dalma, Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra

Dr. Trippon Norbert: Átadja a szót Előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
Dr. Kittka Dalma: A 3. és 4. napirendi ponttal kapcsolatban a bírálóbizottsági tagságról szeretnének
jóváhagyást kérni, a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi iroda részéről is részt venne valaki a
bírálóbizottság munkájában, és ez az indításnál elmaradt.
Dr. Trippon Norbert: Mind a 3. és a 4. napirendi pontnál. Akkor ezt egyben tárgyalják. Szavazni
külön fognak, először a 3. napirendi pontról, amennyiben nincs kérdés. Jelzés nem érkezik. A
bizottság a következő határozati javaslatról szavaz: A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága
— a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv.
Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 3.1.2. pontja alapján átruházott
hatáskörben - a „Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási
rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény'
alapján úgy dönt, hogy:

a Bírálóbizottság létszámát 1 fővel megemeli, és az alábbiak szerint hagyja jóvá:
•
•

•
•

1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel,
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről,
1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;
1 fó közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal;
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra részéről,
I fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal;
1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

58/2019. (06.03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR
A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési
Bizottság alcím 3.1.2. pontja alapján átruházott hatáskörben - a „Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó
szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy:
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1.
a Bírálóbizottság létszámát 1 fővel megemeli, és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-

-

•
•
•
•

1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel,
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről,
1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;
1 fó közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal;
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra részéről,
1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal;
1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

Szavazás: 7 igen (Trippon Norbert dr., Bácskai János dr., Borbély Lénárd, Horvai Ákos, Sövegjártó
Kristóf dr., Kovatsits László, Werner Péter) 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: Tarlós István főpolgármester
Határidő: 3 munkanapon belül (2019. 06. 06.)
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás

Dr. Trippon Norbert: Most a 4. napirendi pontról szavaz a bizottság, a határozati javaslat a következő:
A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési
Bizottság alcím 3.1.2. pontja alapján átruházott hatáskörben - a „Pénzügyi-gazdálkodás! tanácsadó
szolgáltatás” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy:

a Bírálóbizottság létszámát 1 fővel megemeli, és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-

-

1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel,
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről,
•
1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;
•
1 fo közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal;
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra részéről,
• 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal;
• 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

59/2019. (06.03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR
A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési
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Bizottság alcím 3,1,2. pontja alapján átruházott hatáskörben - a „Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó
szolgáltatás” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy:

1.
a Bíráló bizottság létszámát 1 fővel megemeli, és az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

•
•
•
•

I fÖ a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel,
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről,
1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;
1 fő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal;
2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra részéről,
1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal;
I fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

Szavazás: 7 igen (Trippon Norbert dr., Bácskai János dr., Borbély Lénárd, Horvai Ákos, Sövegjártó
Kristóf dr., Kovatsits László, Werner Péter) 0 nem, 0 tartózkodás
Felelős: Tarlós István főpolgármester
Határidő: 3 munkanapon belül (2019. 06. 06.)
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás

5. napirendi pont
„Budapest Főváros Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása” tárgyú, uniós eljárási
rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján köztes döntés
kérése
Előkészítő: Pénzügyi Főosztály és Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra
Előterjesztő: dr. Kittka Dalma, Közbeszerzési Referatúra

Dr. Trippon Norbert: Előterjesztő zárt üléses tárgyalást javasol, erről szavaz a bizottság.

60/2019. (06.03.) KÖZBESZERZESI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
A Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
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Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Felelős: dr. Trippon Norbert
Határidő: azonnal
Határozathozatal módja: minősített többségű szavazás

6. napirendi pont
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEHOP-3.2.2-15-201600001 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében, X. kerületi
ingatlanon létesítendő válogatómű technológia berendezéseinek kialakítása, szállítása és
telepítése, valamint az ingatlanon meglévő Épület bővítése” tárgyú, Kbt. második rész szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárása
Előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Előterjesztő: Fővárosi Közbeszerzési Kft., Kővári Zsolt ügyvezető

Dr. Trippon Norbert: Előterjesztő zárt üléses tárgyalást javasol, erről szavaz a bizottság.

62/2019 (06.03.) KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA
A Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Felelős: dr. Trippon Norbert
Határidő: azonnal
Határozathozatal módja: minősített többségű szavazás

7. Egyebek

Dr. Trippon Norbert: Megkérdezi, mikorra várható a következő bizottsági ülés kezdeményezése?
Jelzik, hogy várhatóan két-három hét múlva. Mivel más kérdés vagy hozzászólás a napirendi pont
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keretén belül nem érkezik, megköszöni a munkát és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. 06. 03.

Dr. Trippon Norbert
elnök

Dr. Bácskai János
alelnök

mellékletek:
1. Jelenléti ív
2. Nyílt ülés előterjesztései
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JELENLÉTI ÍV
a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának
2019. június 3-i üléséről

NÉV

BIZOTTSÁG

dr. Trippon Norbert

elnök

dr. Bácskai János

alelnök

Orbán Gyöngyi

képviselő tag

Szentgyörgyvölgyi Péter

képviselő tag

Karácsony Gergely

képviselő tag

Borbély Lénárd

képviselő tag

dr. Karafiát Katalin

nem képviselő tag

Horvai Ákos

nem képviselő tag

Kovatsits László

nem képviselő tag

dr. Sövegjártó Kristóf

nem képviselő tag

Werner Péter

nem képviselő tag

ALÁÍRÁS

JELENLÉTI ÍV
a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának
2019. június 3-i üléséről
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