
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. október 20.

Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város  területén és  várostérségében” tárgyú  projekt  vonatkozásában  felelős
akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátására  vonatkozó
árajánlatok bekérésére

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

Előkészítő: Szabó Imre Városfejlesztési Igazgató
Halmai Nóra pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016.10.18.
Pénzügyi Bizottság 2016.10.18.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016.10.18.
Önkormányzat Bírálóbizottsága 2016.10.18.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „Helyi  foglalkoztatási
együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és  várostérségében”  tárgyú  projekt
vonatkozásában,  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátására
ajánlatok bekérése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Halmai Nóra
E-mail címe: halmai@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25 / 544-380
Iktatószám: 644-65/2016.

Előkészítő aláírása: Halmai Nóra sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016.10.14.
Ellenőrzés dátuma: 2016.10.14.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:

Az elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzés:

mailto:dzsupin@pmh.dunanet.hu


JA V A S L A T
a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város

területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére

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-6.8.2-15 „Helyi
foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és  várostérségében” címmel
megjelent pályázati felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása. 
A támogatási  kérelem  benyújtása,  valamint  a  projekt  megvalósítása  érdekében  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  konzorciumi  megállapodást  kötött  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal,  melyről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  15/2016.  (I.21.)
határozatával (az előterjesztés 1.számú melléklete) döntött.

A támogatási  kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozat  papíralapon történő megküldésére,
illetve elektronikus formában történő feltöltésére határidőn belül (2016. március 31-ig) sor került.

A projekt kedvező elbírálásban részesült, a megítélt támogatás 620 millió Ft.

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  27.  § (3)  bekezdése
alapján „A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió  forintot  meghaladó  értékű  közbeszerzési  eljárásba  az  ajánlatkérő  köteles  felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.”

A  közbeszerzési  szaktanácsadóra  az  informatikai  eszközök  beszerzését  és  a  szakmai
megvalósításhoz  kapcsolódó  tanulmányok  elkészítését  végző  gazdasági  szereplő  kiválasztása
érdekében  van  szükség,  mely  tevékenység  az  indikatív  ajánlatkérések  alapján  nettó  18  millió
forintos értékhatár alatt megvalósítható.

A  TOP-6.8.2-15  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében” címmel  megjelent  projekt  tervezése  során  a  közbeszerzési  eljárások
lefolytatására figyelembe vehető keret az összes elszámolható költség 1 %-a, mely keret magában
foglalja a közbeszerzési szakértői díjat, valamint a közbeszerzési eljárás díját egyaránt.

Az indikatív ajánlatok alapján annak 1%-os elszámolható költségkerete figyelembevételével, így a
megbízás becsült értéke nettó 180 ezer forint.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló nyertes ajánlat
fedezete  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 kerül elszámolásra.

A  Kbt.  111.  §  h)  pontja  figyelembevételével  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói
tevékenység  igénybevételére,  uniós  értékhatár  alatti  értékben  nem  kell  közbeszerzési  eljárást
lefolytatni.

A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházások előkészítésének megkezdéséhez mielőbb
szükséges kiválasztani a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, és erre vonatkozóan
ajánlatok bekérése szükséges.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a



Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság,  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottság, a Önkormányzat Bírálóbizottsága tárgyalta.

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  és  annak  mellékleteként  csatolt  ajánlatkérés-
tervezetet, valamint a Megbízási szerződés tervezetét terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (X.20.) határozata
a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város

területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekéréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében” címmel megjelent pályázat keretében az
az  informatikai  eszközök  beszerzését  és  a  szakmai  megvalósításhoz  kapcsolódó
tanulmányok  elkészítését  végző  gazdasági  szereplő  kiválasztása  érdekében felelős
akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátására  az  alábbi  gazdasági
szereplőktől kérünk árajánlatot:

a) EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001
Cégjegyzékszám: 01 09 952942
Adószám: 23100424-2-42 
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu

b) Ész-Ker Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Cégjegyzékszám: 01 09 880490
Adószám: 13060891-2-41 
e-mail: titkarsag@eszker.eu 

c) PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em.
Cégjegyzékszám: 01 10 046510
Adószám: 14969205-2-43 
e-mail: info@provitalzrt.hu   

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
városfejlesztési igazgató

Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2016. október 28.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő feladat
végrehajtásához szükséges forrást – max. 180 ezer Ft 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:
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a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2016. október 20.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési

Bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál sk.
Az Önkormányzat
Bírálóbizottsága

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke


