
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. július 18.

Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  azonosítószámú  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő
mobilitás  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés”  tárgyú  projekt
vonatkozásában  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
ellátása tárgyban eredmény megállapítására

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Városfejlesztési Igazgató
Dzsupin Andrea minőségirányítási és közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016.07.14.
Pénzügyi Bizottság 2016.07.14.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016.07.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016.07.14.
Önkormányzat Bírálóbizottsága 2016.07.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  425/2016.  (VI.16.)  határozatával  a  TOP-6.1.5-15
azonosítószámú  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés”  tárgyú  projekt  vonatkozásában,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység ellátására ajánlatok bekérését határozta el. Az ajánlatok benyújtására
sor került, az eredmény megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály
Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea
E-mail címe: dzsupin  @pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25 / 544-380
Iktatószám: 14378-22/2016.

Előkészítő aláírása: Dzsupin Andrea sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.07.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.07.11.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:

Az elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzés: L. 2016.07.11. Szekeres Réka sk.
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JA V A S L A T
a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését

szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása tárgyban eredmény megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  1562/2015.  (VIII.12.)  Kormányhatározatával  elfogadta  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Programját  (továbbiakban:  ITP).  Az  ITP-ben
megfogalmazottak  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  szándéka  a
Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Programban  (továbbiakban:  TOP)  a  TOP-6.1.5-15
„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címmel
megjelent  pályázati  felhívás  keretében  támogatási  kérelem  benyújtása,  melyről  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 64/2016. (II.18.) határozatával döntött.

A  TOP-6.1.5-15  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés”  címmel  megjelent  projekt  keretében  az  engedélyezési  és  kivitelezési
(egyesített)  tervek  elkészítése  és  a  kapcsolódó  feladatok  ellátását  végző  gazdasági  szereplő
kiválasztása érdekében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása szükséges,
melyről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  425/2016.  (VI.16.)  határozatával  (az
előterjesztés 1. melléklete) döntött.

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2016. június 23. napján 16:00 óráig három, azaz 3 darab
ajánlat benyújtására került sor. Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet az előterjesztés  2.
melléklete tartalmazza.

Az ajánlattételi  felhívásban foglaltak alapján, jelen  pályázathoz kapcsolódó teljes rendelkezésre
álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon bruttó 422 millió Ft, melynek 1 %-a vehető
figyelembe  a  projekt  tervezése  során  a  közbeszerzési  eljárások  (mely  magában  foglalja  a
közbeszerzési szakértői díjat, valamint a közbeszerzési eljárás díját egyaránt) lefolytatására.

Tekintve,  hogy  a  közbeszerzési  szaktanácsadóra  az  engedélyezési  és  kivitelezési  (egyesített)
tervek  elkészítése  és  a  kapcsolódó  feladatok  ellátását  végző  gazdasági  szereplő  kiválasztása
érdekében van szükség – mely tevékenység az indikatív ajánlatkérések alapján nettó 18 millió
forintos értékhatár alatt megvalósítható – így a feladat végrehajtására Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.
(II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirányzat
keretének terhére bruttó 180.000 Ft került elkülönítésre.

A benyújtott ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot az Ész-Ker Kft. nyújtotta be nettó 430.000
Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 546.100 Ft ajánlati árral.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  2016.  július  14.  napján  tartott  ülésnapon  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési
Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag, a
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag, az
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  4  igen  szavazattal  egyhangúlag,  az  Önkormányzat
Bírálóbizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet, és annak mellékletét képező szerződés-tervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (VII.18.) határozata
a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését

szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása tárgyban eredmény megállapítására

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  által  a  TOP-6.1.5-15  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés”  címmel  megjelent  pályázat  keretében  az
engedélyezési  és  kivitelezési  (egyesített)  tervek  elkészítése  és  a  kapcsolódó  feladatok
ellátását végző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység ellátására árajánlatok bekérését rendelte el.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban meghatározott feladat ellátására
benyújtott  ajánlatok  alapján  az  Ész-Ker  Kft.-t  (1026  Budapest,  Pasaréti  út  83.),  mint  a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek. 

A tevékenység ellátására benyújtott ajánlat összege nettó 430.000 Ft + ÁFA.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  az  1.  pontban  szereplő
feladat  végrehajtásához  szükséges  forrást  –  nettó  430.000  Ft  +  ÁFA keretösszeget  –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 23.
alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének terhére nevesíti.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: folyamatos

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pont
figyelembevételével előkészített szerződést írja alá.

Felelős: - határozat végrehajtásáért
a polgármestert

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2016. július 29.

Dunaújváros, 2016. július 18.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.
Városüzemeltetési,

Környezetvédelmi és Turisztikai
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál sk.
Az Önkormányzat
Bírálóbizottsága


