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Javaslat 
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében 2013. augusztus hó 8.
napján  „Multifunkcionális  irodai  gépek  bérlete”  tágyban  közbeszerzési  eljárás
megindítására,  ajánlattételi  felhívás,  valamint  a dokumentáció megküldésére került  sor,
melynek eredményeként megkötött szerződés lejár.

Jelen  előterjesztés  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai
rendszerek  bérlése  teljes  körű  üzemeltetési  szolgáltatással”  tárgyban  közbeszerzési
eljárás megindítására és a fedezet biztosítására irányul.

Tekintve, hogy homogén géppark beszerzése, egy hálózatra telepítése indokolt, kártyás,
költségfigyelő  rendszer  üzembe  állításával,  így  DMJV  Önkormányzata  és  DMJV
Polgármesteri Hivatala közös ajánlatkérőként kívánja a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást
megindítani. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) - (4)
bekezdései alapján
„(1)  Az  ajánlatkérő  más  ajánlatkérőt  is  meghatalmazhat  azzal,  hogy  a  nevében
közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást
adó ajánlatkérőre e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.
(2) Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy
maguk  közül  kiválasztott  ajánlatkérőt  meghatalmaznak  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatásával.
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  esetben  az  eljárást  megindító  felhívásban  fel  kell
tüntetni, hogy az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében (is) folytatja le a közbeszerzési
eljárást.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben, ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
teljes  egészében  minden  érintett  ajánlatkérő  nevében,  közösen  kerül  sor,  akkor  az
ajánlatkérők együttesen felelősek e törvény szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ha a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett ajánlatkérő
nevében  kerül  sor,  akkor  az  ajánlatkérők  a  közbeszerzési  eljárásnak  csak  a  közösen
végzett  részei  tekintetében  tartoznak  együttes  felelősséggel.  Minden  ajánlatkérő
kizárólagosan  felelős  e  törvény  szerinti  kötelezettségei  teljesítéséért  a  közbeszerzési
eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a saját nevében végez.”

A Kbt. 28. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő felelősségi körében köteles a becsült
érték  meghatározása  céljából  külön  vizsgálatot  végezni  és  annak  eredményét
dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.
Ilyen módszer különösen a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése. 

A fenti  jogszabályhelyre  hivatakozva,  indikatív  ajánlatok  bekérésére  került  sor  három
gazdasági  szereplő  megkeresésével.  A  műszaki  leírásban  foglalt  eszközöknek,
kategóriáknak  megfelelően,  48  hónap  szerződéses  időtartamra  kalkuláltan  beérkezett
indikatív  ajánlatok  alapján  került  sor  a  becsült  érték  meghatározására  mind  DMJV
Önkormányzat, mind pedig DMJV Polgármesteri Hivatala tekintetében.

DMJV Önkormányzata esetében nettó 527.820 Ft / hó, vagyis nettó  25.335.360 Ft / 48
hónap becsült érték, DMJV Polgármesteri Hivatala tekintetében nettó 1.278.005 Ft / hó,



összesen nettó 61.344.240 Ft / 48 hónap becsült érték, a közös ajánlatkérők esetében
mindösszesen 86.679.600 Ft / 48 hónap becsült érték meghatározására került sor.

A becsült érték nagysága alapján a Kbt. Második rész, uniós eljárásrendben lefolytatásra
kerülő, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  megindítására  oly  módon,  hogy  DMJV
Önkormányzata és DMJV Polgármesteri  Hivatala  mint  közös ajánlatkérők nevében,  az
eljárás lebonyolításával DMJV Önkormányzatát bízza meg. Kérjük továbbá, hogy a fent
részletezett  becsült  értéknek megfelelő  fedezet  biztosításáról  a  2017.  évi  költségvetés
előkészítése során gondoskodni szíveskedjen.

Az előterjesztést 2017. január 17. napján tartott rendkívüli ülésén az Ügyrendi, Igazgatási
és  Jogi  Bizottság,  a  Gazdasági-  és  területfejlesztési  bizottság,  a  Pénzügyi  bizottság
valamint  az  Önkormányzat  Bírálóbizottsága  tárgyalja.  A  bizottsági  véleményeket  a
bizottsági elnökök az ülésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (I.19.) határozata
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

és a fedezet biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  „Irodatechnikai
berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai  rendszerek  bérlése  teljes  körű
üzemeltetési  szolgáltatással”  tárgyban,  Kbt.  Második  rész  uniós  eljárásrendben
lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárás megindítását támogatja.
Homogén  géppark  beszerzése,  egy  hálózatra  telepítése,  kártyás,  költségfigyelő
rendszer üzembe állítása érdekében, DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri
Hivatala  közös  ajánlatkérőként  kívánja  a  fenti  tárgyú  közbeszerzési  eljárást
megindítani,  oly  módon,  hogy  a  közös  ajánlatkérők  nevében,  az  eljárás
lebonyolításával DMJV Önkormányzatát bízza meg.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1)  pontban  foglalt  feladatok
teljesítésére,  a  2017.  évi  szolgáltatás  ellátásához  szükséges  fedezetet  DMJV
Önkormányzata esetében nettó 527.820 Ft / hó, vagyis cca. 4.222.560 Ft / 8 hónap
összegben, illetve Polgármesteri Hivatala tekintetében nettó 1.278.005 Ft / hó, vagyis
cca. 10.224.040 Ft / 8 hónap összegben a 2017. évi költségvetés előkészítése során
betervez.
Továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy
a  szerződés  időtartama  alatt,  a  szolgáltatás  ellátásához  szükséges  fedezetet  az
Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetéseiben biztosítja.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy a 2)  pontban
foglalt  kötelezettségvállalást  a  2017.-2021.  évi  költségvetési  rendeletek  elkészítése
során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:- a 2017. évi költségvetési rendelet elkészítése

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és

Területfejlesztési Bizottság

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál
az Önkormányzat

Bírálóbizottságának elnöke








