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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek
bérlése  teljes  körű  üzemeltetési  szolgáltatással”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadására,  az  eljárás
megindítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.__.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.__.
Pénzügyi bizottság 2017.02.__.
Önkormányzat bíráló bizottsága 2017.02.__.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  50/2017.  (I.19.)
határozatában döntött arról, hogy az „Irodatechnikai berendezések, valamint informatikai
berendezések bérlése teljes  körű  üzemeltetési  szolgáltatással”  tárgyban  közbeszerzési
eljárás lefolytatásával választja ki  a szolgáltatót. Az előterjesztés az eljárás ajánlattételi
felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea, Somfainé Petőfalvi Anita
E-mail címe: dzsupin  @pmh.dunanet.hu, somfaine@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25-544-380, 06-25-544-345
Iktatószám: 2028-6/2017.

Előkészítő aláírása: Dzsupin Andrea
Somfainé Petőfalvi Anita

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.02.__.
Ellenőrzés dátuma: 2017.02.__.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 
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Javaslat 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése

teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 

az eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 50/2017.  (I.19.)  határozatában döntött  arról,  hogy az
„Irodatechnikai  berendezések,  valamint  informatikai  berendezések  bérlése  teljes  körű
üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásával választja ki a
bérbeadót.
Tekintve, hogy homogén géppark beszerzése, egy hálózatra telepítése indokolt, kártyás,
költségfigyelő  rendszer  üzembe  állításával,  így  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (2) bekezdése alapján DMJV Önkormányzata és
DMJV Polgármesteri Hivatala közös ajánlatkérőként kívánja a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárást  megindítani,  oly módon,  hogy DMJV Önkormányzata  jár  el  önmaga és  DMJV
Polgármesteri Hivatala nevében is.
Az eljárás lefolytatásával DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri Hivatala célja – a
szerződés  aláírásától  számított  48  hónap  határozott  időtartamra  –  új  irodatechnikai
berendezések (kizárólag eredeti gyári csomagolású, új berendezés) beszerzése, valamint
a nyomtatási és költségmenedzsment feladatokat ellátó szoftver biztosítása.

Az  indikatív  ajánlatok  alapján  meghatározott,  becsült  érték  nagysága  alapján  a  Kbt.
második  rész,  uniós  értékhatárt  elérő  értékű  nyílt  [Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés  szerinti]
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Az  uniós értékhatárt elérő értékű  közbeszerzési eljárások megindítását az Európai Unió
Hivatalos Lapjában (TED) történő közzététellel szükséges kezdeményezni.

A fentiek alapján, a műszaki  specifikációk figyelembe vételével  összeállításra került  az
eljárás ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentumai (az előterjesztés 1. számú
melléklete). 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  ajánlattételi  felhívása  és  közbeszerzési
dokumentumaiban foglalt tartalommal, az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő
közzététel támogatására.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést 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 a Közgyűlésen
szóban ismertetik. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (II.16.) határozata

„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  50/2017.  (I.19)  határozatával  az
„Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai  rendszerek  bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban, Kbt. Második rész, uniós értékhatárt
elérő értékű nyílt [Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti]  közbeszerzési eljárás lefolytatását
támogatta.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1)  pontban  foglalt  feladat
megvalósításához támogatja a határozat mellékletében csatolt ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési  dokumentumokban  foglalt  tartalommal,  az  Európai  Unió  Hivatalos
Lapjában (TED) történő közzétételt.

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály

Határidő: - az  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
közzétételére a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével

Dunaújváros, 2017. február 16.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság 

elnöke

Dr. Ragó Pál
az önkormányzat bírálóbizottsága

elnöke


