'a,

8200 Veszprém, Pápai űt 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061
OTP Bank Nyrt. 1 1 7 48007 -20128500-00000000
Vigántpetend
Adóig. szám: 11338024-2-19
rósrig:
V'eszpre]rrt
\,l
B
íróság,
Cégbi
cgvci
nl irlt Cicgbiróság
Község Onkormányzata
cg,\,zóliszánl: C g. : 9- 0,5 ()0
Nemoda lstván
\\'cb: lltt1,1:,]i'rvrvrl.bal\onvkarsztrt.lru. [-rrlail: [rakonvkarszt(trbal(o],]\l\ai],sztf1.1-}L]
Polgármester Úr
Vigántpetend
Kossuth u. 34.
Ció.ír.j

l

1

1

3

_]

s

t

til

\tl

ln
Ii
ll
1

il

l"i
iL._\ _i \

.,

"'*

_8293

,

l"gr
Tárgy

2 0]

it,llt:zlirll:

í

\,,-,

.

^,t
\\.Lr

1Át,\

töi.

"

\

-

_:

\,,.tFl

!.l.*

.Lr,jt,

-,]

iPc;Srázis3]ótljLr:
r lo,"h-r'tl,

Nálur-r]<:

Üeyirltéző:

\,

,.-,'.\q,,,v",,
l/
1l

Renkó Adám

'ft.

\

r

4533-1 20l5

í \?^"
'll "}

5, évb en kötelezően elvégzendő víziközmű-vaglon vag,lonértékelése

Tisztelt Polgármester Ur !

AzOrszággyűlés június 30.-án elfogadta és a Magyar Közlöny 2015. évi 100, számában
kihirdetésre került a 2015. évi CXIX. törvény, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló
201l. évi CCIX. sz. törvényt (továbbiakban Vksáv.) módosította.
A fent nevezett törvénymódosítás 31. § (33) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

a

Yksztv. ,,7B. § (1) bekezdésében a ,,- az e töruény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint - vaglonértékeléstkell végeztetni
20]5. december 31-ig" szövegrész helyébe az ,,a vag/onértékelést20]9, december 3l-ig
kell elvégezni " szöveg,lép ".

Ezek alapján az Önkormányzatoknak, mint ellátásért felelősöknek
rendelkezésükre, hogy a kötelező vagyonértékeléstelvégeáessék.

további négy év áll

Ezzel összefiiggésben, a törvénlervezet ismeretében Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 15012015. (VI.25.) számű határozatával döntött arról, hogy amennyiben a vagyonértékeléshatáridejét a Parlament megváltoztatja, a vagyonértékelésreszánt forrásokat az Önkormán3.,zat ínages3bb prioritásű ,liziközmű-fbjlesztések:e kívánja fc:dit-ati,
ezért a vagyonértékeléstovábbi forrását az Önkormányzat nem tudja biaosítani.
Ennek megfelelően, a tárgyban 2212015. (II.26.) száműhatározatíal kelt meghatalmazását
visszavonta, valamint a vagyonértékeléselvégzésérekötött Együttműködési megállapodást, Veszprém Megyei Jogu Város Onkormányzata részéről megszüntette. A meghatalmazás visszavonásáról Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere július 9.-én levélben
értesítette Társaságunkat.

A

BAKONYKARSZT Zrt., a Magyar Energetikai és Közmű(MEKH) által jóváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési SzabáIyzatának megfelelően folytatta le. A Döntéshozó Testület 2015, július l0.-én elfogadta a
Birálő Bizottság július 9.-i üléséntett - VMJV Polgármesterének levele követkeáében
közbeszerzési eljárást a

szabáIyozási Hivatal

kialakult helyzetet is figyelembe vevő - alábbi döntési javaslatát:
,,Javasoljuk a ,,Vállalkozósi szerződés víziközmű vagyonértékeléselvégzésére"tórgyú
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani a Kbt 76. § (1) bekezdés d) pontja
alapjón. Az ellehetetlenülés oka, hog,, I/MJV Önkormányzata visszavonta meghatalmazá-
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sát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, ígl a BAKONYKARSZT Zrt. nem képes a teljes
közbeszerzési mennyiségre szerződést katni. "

A Döntéshozó Testület döntésének megfelelő összegzést

a bírálatokról2015.július l0.-én
küldtük meg a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők részére. Az eredménytelenségről szóló tájékoáató megküldésével akőzbeszerzési eljárást - a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - 2015. július 28-től lezártnak

tekintjük.

Tarsaságunk lgazgatősága június 24.-én megtartott ülésénmár foglalkozott ezzel a kérdéssel, tekintettel arra, hogy ekkor már ismert volt a Vksáv. módosításának tervezete,
valamint VMJV szándéka arra, hogy a törvénymódosítás esetén eláll a vagyonértékelés
20l5.-ben történő elvégeztetésétől.Ennek tudatában a BAKONYKARSZT Zrt.Igazgatós ága a következő határ ozatokat ho úa:
24/2015. MI. 24.I sz.Ie. hatórozat
Amennyiben a Vksztv 78. § (1) bekezdése, az önálló képviselői indínánynak megfelelően
módosul, akkor az érintett Ellátúsért Felelősöket a lehető legrövidebb időn belül meg kell
keresni azzal a kérdéssel, hogl a változások ismeretében fenntartják-e a meghatalmazásukat, Amennyiben az Ellótásért felelősök kazil eg,, is visszallonja korábbi meghaíalmazását, úgl az a jelenleg folyó közbeszerzési eljárás ellehetetlenülését vonja maga után.
Ebben az esetben a vaglonértékeléselhalasztásáról, vagl új közbeszerzési eljárás indításáról dönthetnek az Ellátásért felelősök.
25/2015. (W. 24.1 sz" Ig. határoz,at
vagyonértékeléselhalasztása esetén, azokkal az Ellátásért felelősókkel, akik korábbi

A

megbízásukat visszavonják, a BAKONYKARSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselőtestületi határozat kézhemételétkövető 30 munkanapon beltil elszámol, a 20]4. december
31. fordulónapig megképződött vagyonkezelési díjjal, a 49/2013. 6n, 18.) számú IG és
34/20 ] 3, (XIL l 8.) számú FEB határozatokban foglalt előírósoknak megfelelően.

Tisztelt Btlátásért F'elelős!
Ezúton kérjük önöket, a 2412015. (VI. 24.) sz. Ig. hatátozat alapján foglaljanak állást abban a kérdésben, hogy a vagyonértékelést a törvénymódosítás tükrében elhalasáják és a
korábban lefektetett elveknek megfelelően, az űj véghatáridőhöz igazodva, ismét egy
egységes közbeszerzési eljárást kívárrnak intlítani, vagy új azonnali önálló közbeszerzési
eljárást indítását szeretnék megvalósítani,
Azlgazgatóság2512015, (Vt. 24,) sz.Ig,határozatában foglaltaknak megfelelóen ezúton
tájékoztatjuk Onöket, hogy amennyiben a vagyonértékeléselhalasztását választják és a
korábbi megbízásukat visszavonják, úgy a visszavonásról szóló képviseló-testületi határozatot Társaságunknak megktildeni szíveskedjenek. A visszavonásról szóló képviselőtestü|eti határozatkézhezvételétkövető 30 munkanapon belül Társaságunk, az adoítEllátásért Felelőssel elszámol, a2014. december 31. fordulónapig megképződött vagyonkeze_
lési díjjal, a 49l20l3. (XII. l8.) száműIG és 3412013. (XII. 18.) számú FEB határozatokban foglalt előírásoknak megfele|ően,
Veszprém, 20l5. augusztus
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