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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére
vonatkozó  hirdetmény  nélküli  nyílt  közbeszerzési  eljárás  gazdasági  szereplőinek
kiválasztására, az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jobi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az önkormányzat bíráló bizottsága elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: ESZ-KER Kft., közbeszerzési tanácsadó
Dzsupin Adrea minőségirányítási és közbeszerzési üi.

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 09
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 09.
Önkormányzat bíráló bizottsága                2016. 09.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  736/2015.  (XII.17.)
határozatában  döntött  arról,  hogy  az  önkormányzati  honlap  üzemeltetésére  közbeszerzési
eljárással választja ki az üzemeltetőt. Az eljárás előkészítése abban a szakaszban van, amikor
szükséges kiválasztani azokat a gazdasági szereplőket, akiket Dunaújváros MJV Önkormányzata
ajánlattételre kér fel. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:                  vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve:              Engyel László ügyintéző
E-mail címe:                    engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:                 06-25-544-302
Iktatószám:                      2638/2016.

Előkészítő aláírása: Engyel László s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére

vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőinek
kiválasztására, az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 736/2015. (XII.17.) határozatában döntött arról, hogy az
önkormányzati  honlap  üzemeltetésére  közbeszerzési  eljárással  választja  ki  az
üzemeltetőt.  Az  eljárás  előkészítése  abban  a  szakaszban  van,  amikor  szükséges
kiválasztani  azokat  a  gazdasági  szereplőket,  akiket  Dunaújváros  MJV Önkormányzata
ajánlattételre kér fel. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A Városfejlesztési  Igazgatóság  Közbeszerzési  és  Pályázati  Koordinációs  Osztálya  az
előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt levelet küldte meg az előkészítő osztály
részére:
„AZ  ÉSZ-KER  Kft.  már  korábban  véglegesítette  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
hivatalos  internetes  honlapjának  üzemeltetése  tárgyú  eljárás  dokumentációját,  mely
bizottsági tárgyalásra alkalmas.
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárások esetén, az eljárás megindításához  négy
gazdasági szereplőnek egyidejűleg kell megküldeni a felhívást. A felkérni kívánt gazdasági
szereplők  körét  levélben  eljuttattátok,  amely  szóban  kiegészítésre  került  a  jelenlegi
szolgáltatóval.
A felhívás  véleményezéséről,  az  ajánlattételre  felkérni  kívánt  (megküldött+kiegészített)
gazdasági szereplők köréről előterjesztés tárgyalása, jóváhagyása szükséges.”

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § az alábbiak szerint szól:
„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. Nagykommentár

(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.  A  113.  §  nem  alkalmazandó.  Az
ajánlattételre  felhívandó  gazdasági  szereplők  kiválasztásakor  az  egyenlő  bánásmód
elvének  megfelelően  és  lehetőség  szerint  a  mikro-,  kis-  vagy  középvállalkozások
részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek
megítélésekor nem alkalmazandó. A 80. § (5) bekezdésében előírt  tíz napos időtartam
helyett öt napos időtartam alkalmazandó.

(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó
előírás  nem  alkalmazandó.  Az  ajánlattételi  határidő,  az  ajánlattételi  felhívás  vagy  a

http://uj.jogtar.hu/
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közbeszerzési  dokumentumok  módosításáról,  valamint  az  ajánlattételi  felhívás
visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő
lejárta  előtt  közvetlenül,  egyidejűleg  írásban  kell  tájékoztatni  azokat  a  gazdasági
szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

(4)  Az  eljárásban  kizárólag  az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.
Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplő  jogosult  közösen  ajánlatot  tenni  olyan
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

(5)  A hirdetmény nélküli  tárgyalásos  eljárás  szabályainak  alkalmazása  esetén  a  (2)
bekezdés megfelelően alkalmazandó. A 103. § (1)-(2) bekezdése nem alkalmazandó.”

Fentiek alapján hirdetmény nélküli nyílt eljárás lefolytatása mellett döntött a szakértő, ÉSZ-
KER Kft. (az előterjesztés 3. számú melléklete: ÉSZ-KER Kft. által előkészített )

Az előkészítő osztály korábban a Városfejlesztési Igazgatóság Közbeszerzési és Pályázati
Koordinációs  Osztálya  olyan  irányú  megkeresésére,  miszerint  gazdasági  szereplőket
ajánljon  az  alábbi  gazdasági  társaságokat  javasolta  (az  előterjesztés  4.  számú
melléklete):
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.),
- Maarsk Graphics Kft. (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 15/2.),
- Drend-Team Kft. (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 41. II. em. 2.),
- Tamara Design Kft. (8000 Székesfehérvár, Gerle u. 6. 2. em. 10.),
tovább mint jelenlegi üzemeltető, javasolható a
- Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos u. 4.)

Az előterjesztést  megtárgyalta  a gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, valamint az önkormányzat bíráló bizottsága.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
véleményezte  az  önkormányzat  hivatalos  internetes  honlapjának  (dunaujvaros.hu)
üzemeltetésére  vonatkozó  hirdetmény  nélküli  nyílt  közbeszerzési  eljárás  gazdasági
szereplőinek  kiválasztására,  az  Ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
elfogadására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az Önkormányzati  bíráló bizottság
véleményét az elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2016. (IX.22.) határozata

az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére
vonatkozó  hirdetmény  nélküli  nyílt  közbeszerzési  eljárás  gazdasági  szereplőinek
kiválasztására,  az  Ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
elfogadására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  hivatalos  internetes
honlapjának  (dunaujvaros.hu)  üzemeltetésére  vonatozó  hirdetmény  nélküli  nyílt
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságokat kéri
fel:
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) (dvgzrt@dvgzrt.hu),
- Maarsk Graphics Kft. (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 15/2.) (info@maarsk.com ),
-Drend-Team  Kft.  (2400  Dunaújváros,  Batsányi  u.  41.  II.  em.  2.)
(ferenc.csicsova@someone.hu ),
- Tamara Design Kft. (8000 Székesfehérvár, Gerle u. 6. 2. em. 10.) (nevem@juhasztibor.hu ),
- Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos u. 4.) (info@qualityweb.hu )
valamint elfogadja a határozat mellékletében csatolt Ajánlattételi felhívást, egyben utasítja a
polgármestert,  hogy  a  nyertes  ajánlat  kiválasztására  vonatkozó  előterjesztést  terjessze
közgyűlés elé, a közbeszerzési tanácsadó értékelésével.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester
               a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
               a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály

                 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 

számított 8 nap

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Dr. Ragó Pál s.k.
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

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

elnöke
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