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J A V A S L A T

Dunaújváros Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia
ellátására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetésében  lévő
Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2017. január
31-én lejár. 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  I.  Árubeszerzés  „Szállítási  szerződés  Dunaújváros
közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására” tartalmazza.

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 nagysága
miatt a 2015. évi CXLIII. törvény, harmadik rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott,
nyílt  (KBT.  113.  §  (1)  bekezdés  szerinti)  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása
szükséges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot
ellátó  szervezet  kiválasztásához  hivatkozott  jogszabály  alapján  három  ajánlat
bekérése szükséges.

Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  korábban  ugyanezen  tárgyban
ajánlattevőként szerepeltek:

a) Név: E-ON Energiakereskedelmi KFT.
Székhely:1134 Budapest, Váci út 17.

b) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
Székhely: 1031. Budapest, Szentendrei út 207-209.

c) Név: MET Magyarország Energiakereskedő ZRT.
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 13.B.

A határozati javaslat mellékletét képező felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Kft.
készítette elő (1. sz. melléklet)

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  Bíráló  Bizottság,  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság.



A bizottságok véleményét a Közgyűlésen a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2016.(X.20.) határozata

„Dunaújváros villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításá-
hoz történő hozzájárulásról

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Dunaújváros  villamosenergia
beszerzése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  határozza  el  a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés alapján, és az
alábbi  három gazdasági  szereplőt  kéri  fel  árajánlat  megtételére  a  jelen  határozat
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

d) Név: E-ON Energiakereskedelmi KFT.
Székhely:1134 Budapest, Váci út 17.

e) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
Székhely: 1031. Budapest, Szentendrei út 207-209.

f) Név: MET Magyarország Energiakereskedő ZRT.
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 13.B.

2) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
ajánlattételi  felhívásokat  küldje  meg az  1)  pontban megjelölt  gazdasági  szereplők
részére.

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

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 
Közgyűlési döntés meghozatalát követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2016. október 20.



Pintér Attila s.k.
      a Pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
az Önkormányzat Bíráló bizottságának

elnöke





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

elnöke

Cserni Béla s.k. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság elnöke
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