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Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros
közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása”-ra vonatkozó

ajánlatok bekérése

Előadó  : a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az önkormányzat bíráló bizottság elnöke

Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
osztályvezető
Debreczeni Tamás ügyintéző

Véleményező     bizottságok  :
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016. 07. 14.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 07. 14.
Pénzügyi bizottság 2016. 07. 14.
Önkormányzat bíráló bizottság 2016. 07. 14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
által „Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Debreczeni Tamás ügyintéző
E-mail címe: debreczeni@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-256
Iktatószám: 21116/2016

Előkészítő aláírása: Debreczeni Tamás s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 07. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 07. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/ minősített
A     tárgyalás     módja  : Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: L.: Szekeres Réka s.k. 2016. 07. 11.



JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros
közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása”-ra vonatkozó

ajánlatok bekérése

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján  az  ajánlatkérők  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.  napjáig  éves
összesített  közbeszerzési  tervet  kötelesek  készíteni  az  adott  évre  tervezett
közbeszerzésekről. E kötelezettséget eleget téve a közgyűlés 170/2016 (III.17) határozatával
elfogadta  az  Önkormányzat  2016.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervét,  melynek  III.
szolgáltatás-megrendelés 5. sora tartalmazza a  Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni
védekezési munkák ellátását

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

A korábbi,  hasonló  tárgyra  irányuló  szerződések elemzése alapján került  megállapításra,
hogy a tervezett  szerződéses időtartamra a becsült  érték  meghaladja  a  nettó nyolcmillió
forintot, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

„Kbt.  115.  §  (1)  Ha  az  árubeszerzés  vagy  szolgáltatás  becsült  értéke  nem  éri  el  a
tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió
forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt
vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak
a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai
uniós  alapokból  finanszírozott  és  Magyarország  országhatárán  átnyúló  projekttel
kapcsolatos. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. A
nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény
nélküli  tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárni.

(2)  Az  ajánlatkérő  köteles  biztosítani  a  versenyt,  és  az  eljárást  megindító  felhívás
közzététele helyett legalább négy – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az
ajánlatkérő  megítélése  szerint  teljesíteni  képes  –  gazdasági  szereplőnek egyidejűleg,
közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.”

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot ellátó
szervezet  kiválasztásához  hivatkozott  jogszabály  alapján  négy  gazdasági  szereplőnek
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást szükséges megküldeni

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők korábban ugyanezen tárgyban ajánlattevőként
szerepeltek.
A  határozati  javaslat  mellékletét  képező  felhívást  és  dokumentációt  az  ÉSZ-KER  Kft.
készítette elő.

Az előterjesztést tárgyalja a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
Pénzügyi  bizottság,  az Ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság,  valamint  az Önkormányzat
bíráló bizottság.



BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság:  A bizottság  tagjai  5  igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság: A bizottság tagjai 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság:  A bizottság  tagjai  4  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Önkormányzat bíráló Bizottság:  A bizottság tagjai 6 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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

Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros közterületein 
rágcsálók elleni védekezési munkák ellátására

a) Roxin Group Kft.-t
2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. IV. em. 3
e-mail: office@roxin.hu

b) Bio-M Bt.-t
2457 Adony, József A. út 7.
e-mail: biombt45@freemail.hu

c) Tritoxin Kft.-t
2400 Dunaújváros, Ady E utca 1. I. em. 2.
e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu

d) Irtó-Profi Kft.-t
2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos utca 105. J. ép.
e-mail: irtoprofikft@freemail.hu

kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban 
foglalt tartalommal.

Felelős:  - a határozat közléséért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. július 19.

mailto:info@sziligyuri.com
mailto:dhhf.kft@gmail.com
mailto:milanpalkovics@gmail.com


- az ajánlatkérés megküldésére: 2016. július 19.
- az ajánlat benyújtására: 2016. július 28.

Dunaújváros, 2016. július 18.
                       Pintér Attila s.k.                                           Dr. Ragó Pál s.k.
            a pénzügyi bizottság elnöke              az önkormányzat bírálóbizottságának

                   elnöke

              Tóth Kálmán s.k.                                                     Cserni Béla s.k.
        az ügyrendi, igazgatási                        a városüzemeltetési, környezetvédelmi
        és jogi bizottság elnöke                                       turisztikai bizottság elnök


