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J A V A S L A T

Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetésében  lévő  Dunaújváros
közvilágítási  hálózat  energia  ellátásáról  szóló  szerződés  2017.  január  31-én  lejár.
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város közgyűlése  a  642/2016.  (X.20.)  határozatával  döntött  a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

A 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény
nélküli  nyílt  (kbt.  113.  § (1)  bekezdés szerinti)  közbeszerzési  eljárás  2016.  november  2.
napján az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattévők részére történő
egyidejű megküldésével megindult.

A  közbeszerzési  eljárást  lefolytató  ÉSZ-KER  Kft.  tájékoztatása  szerint  az  ajánlattételi
határidő lejártáig, 2016. november 14. 13:00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be.

1. E. ON Energiakereskedelmi KFT. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.)
Nettó ajánlati ár: 11,98,- Ft/kWh

2. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő KFT. (Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74)
Nettó ajánlati ár: 11,48,- Ft/kWh

3. MVM Partner ZRT. (Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209)
Nettó ajánlati ár: 11,04,- Ft/kWh

A benyújtott ajánlatok a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelőek,
és a KBT. 71. § alapján hiánypótlás/felvilágosítás nyújtás nem szükséges.

A Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján  az eljárás  eredményéről  szóló  döntés  meghozatalát
megelőzően  az  értékelési  szempontokra  figyelemmel  legkedvezőbbnek  tekinthető
ajánlattévőt  hívta  fel  a  kizáró  okok  és  alkalmassági  követelmények  tekintetében  az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására az alábbiak szerint: MVM Partner Zrt.
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)

Az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)  2016. december 6. napján a
kizáró okok és az alkalmassági  követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolásokat benyújtotta.

A Városüzemeltetési,  környezetvédelmi és turisztikai bizottság, az Ügyrendi Igazgatási és
jogi  bizottság,  a  Pénzügyi  bizottság,  valamint  a  Bíráló  Bizottság  az  előterjesztést  2016.
december 13-én tárgyalja.

A bizottságok véleményét a Közgyűlésen a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

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.(X.20.) határozata

Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia
ellátására tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  közvilágítási
berendezéseinek  villamos  energia  ellátására tárgyában  uniós  értékhatár
alatti értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. §. (1) bekezdés) szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást indított.

2) MVM Partner  Zrt.  (1031  Budapest,  Szentendrei  út  207-209.) ajánlattevő
által  benyújtott  ajánlat  érvényes,  vele  szemben nem áll  fenn  kizáró  ok  és
ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére.  Az  ajánlattevő  ajánlata
megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  –
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3) ELMŰ-ÉMÁSZ  Energiakereskedő  Kft.  (1132  Budapest,  Váci  út  72-74)
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata
megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  –
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

4) E. ON  Energiakereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (  1134
Budapest,  Váci  út  17.)   ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat  érvényes,  vele
szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés
teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a MVM Partner 
Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) mint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek. A 
nyertes ajánlat összege nettó 11,04,-Ft/kWh+ÁFA

6) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy az  eljárás
eredményes.

7) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 5. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá.

8) Az  5.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  a  fedezetet  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzat  2017.  évi  költségvetésében biztosítja.  A
2018.  évre  áthúzódó  rész  fedezetét  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.



Felelős: határozat végrehajtásáért
 - a polgármestert
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 - a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
 - a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2017. január 31.

Dunaújváros, 2016. december 15.



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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