
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20.

Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére kiírt
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának megállapítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi 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. 10. 18.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10. 18.
Önkormányzat bíráló bizottsága                 2016. 10. 18.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  571/2016.  (IX.22.)
határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési  eljárással  választja  ki  az  üzemeltetőt  és  döntött  arról,  hogy  mely  gazdasági
társaságokat kéri fel ajánlattételre. Az eljárás lezáródott, a közbeszerzési szakértő ÉSZ-KER Kft. a
lezáró  anyagot  megküldte  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  részére,  és  a  lezáró  anyagban
foglaltak szerint szükséges dönteni a nyertes pályázatról, valamint a nyertes pályázó személyéről. 

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. 10.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére kiírt
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  571/2016.  (IX.22.)  határozatában  döntött  arról,  hogy  az
önkormányzati honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárással választja ki
az  üzemeltetőt  és  döntött  arról,  hogy  mely  gazdasági  társaságokat  kéri  fel  ajánlattételre.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

Az önkormányzati honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásra az alábbi
gazdasági társaságokat kérte fel Dunaújváros MJV Önkormányzata ajánlattételre:
- 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.)

A DVG Zrt. és a Tamara Design Kft. nem tett ajánlatot.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei 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. (X.20.) határozata

az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére kiírt
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának megállapítására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  önkormányzat  hivatalos
internetes  honlapjának  (dunaujvaros.hu)  üzemeltetésére  vonatozó  hirdetmény  nélküli  nyílt
közbeszerzési eljárás nyertes pályázatát a ……………………. nyújtotta be, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

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. október 20.

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

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

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke






