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Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  „Dunaújváros
közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a
lámpatestek  tartozékaikkal  együtt  történő  –  működtetésére,  Dunaújváros  dísz-  és
térvilágítási  lámpatestek  javítására,  karbantartására,  folyamatos  üzemének
biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előadó  : a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az önkormányzat Bíráló bizottság elnöke

Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Véleményező     bizottságok  :
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016. 07.14.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 07.14.
Pénzügyi bizottság 2016. 07.14.
Önkormányzat bíráló bizottság 2016. 07.14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 431/2016
(VI.16.) számú határozatával a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási
hálózat  aktív  elemeinek  –  a  fényforrások  és  a  lámpatestek  tartozékaikkal  együtt
történő –  működtetésére,  Dunaújváros  dísz-  és térvilágítási  lámpatestek  javítására,
karbantartására,  folyamatos üzemének biztosítására”  érdekében közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásáról  határozott.  Az  eljárás  lefolyt,  annak  lezáráshoz  az  eredmény
megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Farkas Róbert ügyintéző
E-mail címe: farkas@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-180
Iktatószám: 17425-2/2016

Előkészítő aláírása: Farkas Róbert
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 07.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/ minősített
A     tárgyalás     módja  : Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros
közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív  elemeinek  –  a
fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére,
Dunaújváros  dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítására,  karbantartására,
folyamatos  üzemének  biztosítására”  tárgyában  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 431/2016 (VI.16.) számú határozatával
a  „Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív
elemeinek – a fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt  történő –
működtetésére,  Dunaújváros  dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítására,
karbantartására,  folyamatos üzemének biztosítására”  érdekében közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásáról határozott. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot
ellátó gazdasági szervezet kiválasztásához – a vonatkozó jogszabály alapján – öt
ajánlatot  kért  be,  mely gazdasági  szereplőket  a  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlése  431/2016  (VI.16.)  számú  határozatával  határozott  meg.  (1.  számú
melléklet)
Az ajánlati felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Kft. készítette elő. Az ajánlattételi
határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására az ÉSZ-KER Kft. székhelyén került
sor.  Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a bontási  jegyzőkönyvet.  A
bontási jegyzőkönyvet az ÉSZ-KER Kft. készítette elő.

Az ajánlattételi  határidőn belül  érkezett  ajánlatokat  az  ajánlattételi  felhívásban és
dokumentációban meghatározott formai és tartalmi kritériumok alapján megvizsgálta
az ÉSZ-KER Kft.  A megadott határidőig 3 db érvényes ajánlat és egy hiánypótlás
(VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. részéről) érkezett:

1. VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa
sor 9.)

2. RONEKO IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.  (székhely:  8000
Székesfehérvár, Takarodó út 9.

3. E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a)

Az  ajánlattevők  által  benyújtott  ajánlatok  értékelése  alapján  a  VILL-KORR
HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) ajánlata a
legkedvezőbb.

A VOLTREX Kft.-től (Székhely: 2400 Dunaújváros, Jókai Mór u. 26.) és a SISTRADE
Kft.-től (Székhely: 7630 Pécs, Székely Bertalan u. 79.) az ajánlattételi határidőn belül
nem érkezett ajánlat.

A  legkedvezőbb  ajánlatot  beadó  VILL-KORR  HUNGÁRIA  Villamosipari  Kft.
(Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) ajánlata az év elején megbecsült értéket



meghaladja, mivel a  2016. évben megváltozott jogszabályok szerint a közvilágítás
aktív elemeinek üzemeltetési körébe bekerültek a térvilágítási elemek:

- Becsült érték: nettó 1.100.000,- Ft/hó, nettó 13.200.000,- Ft/év
- A legkedvezőbb ajánlat értéke: 1.197.961,- Ft+ÁFA/hó, 14.375.532,- Ft+ÁFA/év
- Különbözet: 97.961,- Ft+ÁFA/hó, 1.175.532,- Ft+ÁFA/év

A becsült érték és az ajánlat értéke közötti különbözet biztosítása szükséges.

A  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  az  Gazdasági  és
területfejlesztési  bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  2016.
július 14-én tárgyalja.

A bizottságok véleményét a Közgyűlésen a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
                                                        ….../2016.(VII.18.) határozata

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  „Dunaújváros
közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a
lámpatestek  tartozékaikkal  együtt  történő  –  működtetésére,  Dunaújváros  dísz-  és
térvilágítási  lámpatestek  javítására,  karbantartására,  folyamatos  üzemének
biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt 
történő – működtetésére, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, 
karbantartására, folyamatos üzemének biztosítására” tárgyában uniós értékhatár alatti 
értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. §. (1) bekezdés) szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást indított.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás 
keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR Hungária Kft.-t (Székhely: 9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlat összege 1.197.961,-Ft + Áfa/ hó.

3.  Az  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.
(II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2. alcím – Városüzemeltetés, dologi kiadások
során fedezetet biztosít. A közbeszerzési eljárás 2016-ban kifizetésre nem kerülő, 2017. évre
áthúzódó részének a fedezetét az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.-3. 
pontok figyelembevételével előkészített szerződést írja alá.



Felelős: határozat végrehajtásáért
 - a polgármestert
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 - a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
 - a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2016. szeptember 26.

Dunaújváros, 2016. július 18.

                  Pintér Attila s.k.                                           Dr. Ragó Pál s.k.
   a pénzügyi bizottság elnöke              az önkormányzat bírálóbizottságának 

                   elnöke

              Hingyi László s.k.                                               Cserni Béla s.k.
  a gazdasági és területfejlesztési     a városüzemeltetési, környezetvédelmi
             bizottság elnöke                                       turisztikai bizottság elnöke


