
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bírálóbizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.13.
az önkormányzat bírálóbizottsága 2017.06.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét a terv elfogadása 
óta felmerült változtatási igények miatt szükséges módosítani.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4288-24/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.06.__ Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JA V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének

1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

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 közbeszerzéseikről.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  200/2017.  (III.16.)  határozatával  elfogadta  az
önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az  elfogadott  közbeszerzési  terv  jelenlegi  módosítását  az  alábbiakban  részletezettek  teszik
szükségessé:

1. A  közbeszerzési  tervben  eddig  szereplő  beszerzések  időbeli  ütemezésének
módosítása:
a.) A  közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzés  2.  sor  „Szalki-sziget  rekreációs  célú

fejlesztésére vonatkozó eszközbeszerzés (Vendéglátó egység berendezési tárgyai -
Modern  Város  Program  keretében)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által
megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. III. negyedév helyett
2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. augusztusról
2017.  októberre módosul.  A módosítás indokául a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  a
műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

b.) A  közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzés  3.  sor  „TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001
DUNA-MUNKA-TOP projektben beszerezni szükséges eszközbeszerzés (kis értékű
eszközök  beszerzése)”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindítása  2017.  II.
negyedév helyett  2017.  III.-IV.  negyedévre,  a szerződéskötés tervezett  időpontja
2017.  májusról  2017.  októberre  módosul.  A módosítás  indoka,  hogy  a  DUNA-
MUNKA-TOP projektfejlesztési  időszakának 2017.03.30-i  lezárulását  követően az
Irányító  Hatóság  ismételten  felülbírálja  a  projekt  költségvetését,  mely  elbírálás
jelenleg folyamatban van. A döntés meghozataláig a tervezett tevékenységek csak
az önkormányzat saját felelősségére kezdhetőek meg, mely a közbeszerzési eljárás
megindításának idejének módosítását teszi szükségessé. 

c.) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  1.  sor  „Radari  sporttelep  és
környezetének fejlesztése (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II.
negyedév helyett  2017.  III.-IV.  negyedévre,  a szerződéskötés tervezett  időpontja
2017.  májusról  2017.  októberre módosul.  A módosítás indokául  a Vasmű u.  41.
Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

d.) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  3.  sor  „Szalki-sziget  rekreációs  célú
fejlesztése (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
által  megindításra  kerülő  közbeszerzési  eljárás  megindítása  2017.  III.  negyedév
helyett  2017.  III.-IV.  negyedévre,  a  szerződéskötés  tervezett  időpontja  2017.
augusztusról  2017.  októberre  módosul.  A módosítás  indokául  a  Vasmű  u.  41.
Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

e.) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  4.  sor  „Dunaújvárosi  kikötő  úszómű
(Modern  Város  Program  keretében)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által
megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. IV. negyedév helyett
2017.  III.-IV.  negyedévre.  A módosítás indokául  a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  a
műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

f.) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  5.  sor  „Fabó  Éva  Sportuszoda  és
környezetének rekonstrukciója (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű
u.  41.  Irodaház Kft.  által  megindításra kerülő  közbeszerzési  eljárás megindítása
2017.  III.  negyedév helyett  2017.  III.-IV.  negyedévre,  a szerződéskötés tervezett
időpontja 2017. júliusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u.



41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  
g.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 6. sor „Élményfürdő felújítása (Modern

Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  által megindításra
kerülő közbeszerzési  eljárás megindítása 2017.  I.  negyedév helyett  2017.  III.-IV.
negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. márciusról 2017. októberre
módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési
folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

h.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 8. sor „TOP 6.2.1.-15-DU1-2016-00002
Óvoda felújítás  (Napsugár  és  Aprók  Háza  óvoda)”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
törlésre  kerül.  A  módosítás  indoka,  hogy  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a
munka  elvégzésével   -  in-house  beruházás  keretében  –  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.

i.) A közbeszerzési terv II.  Építési beruházás 9. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001-
Zöld  város  (Városház  előtti  tértől  keletre  eső  területek  rekonstrukciója)”  tárgyú
Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  megindításra  kerülő  közbeszerzési  eljárás
megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés
tervezett időpontja 2017. júniusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.

j.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 10. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 -
Zöld  város  (Vasmű  út  és  kis  Vasmű  utca  közötti  zöldterületek  rekonstrukciója)”
tárgyú Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás
megindítása 2017. II. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés
tervezett időpontja 2017. júniusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.

k.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 11. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 -
Zöld  Város  (Városháza  B-szárnyában  lévő  kávézó  kivitelezőjére  irányuló
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által
megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017. II. negyedév helyett
2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2017. júniusról 2017.
októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-
tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

l.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 15. sor „TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004-
Óvoda  felújítás  (Napsugár  és  Aprók  Háza  óvoda  épületenergetikai  fejlesztése)”
tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros
MJV Önkormányzata a munka elvégzésével  - in-house beruházás keretében – a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.

m.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 16. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 -
Szociális  intézmények  felújítása  (ESZI  II  -  Magyar  úti  épület  -  felújításának
vonatkozásában)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  megindításra  kerülő
közbeszerzési  eljárás  megindítása  2017.  II.  negyedév  helyett  2017.  III.-IV.
negyedévre, a szerződéskötés tervezett  időpontja 2017. júliusról 2017. októberre
módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési
folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

n.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 17. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 -
Szociális  intézmények  felújítása  (Útkeresés  Segítő  Szolgálat  felújításának
vonatkozásában)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  megindításra  kerülő
közbeszerzési  eljárás  megindítása  2017.  II.  negyedév  helyett  2017.  III.-IV.
negyedévre, a szerződéskötés tervezett  időpontja 2017. júliusról 2017. októberre
módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési
folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

o.) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 18. sor „TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 -
Szociális  intézmények  felújítása  (ESZI  I  -  Batsányi  úti  épület  -  felújításának
vonatkozásában)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  megindításra  kerülő
közbeszerzési  eljárás  megindítása  2017.  II.  negyedév  helyett  2017.  III.-IV.
negyedévre, a szerződéskötés tervezett  időpontja 2017. júliusról 2017. októberre
módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a műszaki-tervezési
folyamatok elhúzódását jelölte meg.  



p.) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  Beruházás  19.  sor  „Dunaújváros  labdarúgó
sportlétesítmény fejlesztése II. ütem - meglévő építmények, épületrészek felújítása,
fejépület szerkezete és menekülő lépcsőházak kivitelezése, tereprendezés (telken
belüli parkolók kialakítása, utak és parkolófelület, útépítési műtárgyak, telken belüli
és telekhatáron kerítés építése), kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési
eljárás”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  becsült  értéke  és  beszerzési  tárgya
összevonásra került a közbeszerzési terv II. Építési beruházás 21. sor „Dunaújváros
labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  II.  ütem–  fejépület  kivitelezése,  kivitelező
kiválasztására  feltételes  közbeszerzési  eljárás  megindítása”  tárgyú  eljárással,
melynek indoka a nemzeti stadionfejlesztési program keretében Dunaújváros MJV
Önkormányzatát  érintő  támogatás.  Az  eljárás  megindítására  2017.  II.  negyedév
helyett  2017.  III.-IV.  negyedévre,  a  szerződéskötés  tervezett  időpontja  2017.
szeptember helyett, 2017. novemberre módosul. 

q.) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  20.  sor  „Dunaújvárosi  Horgásztanya
csónakházi öböl mederkotrás (Modern Város Program keretében)” tárgyú Vasmű u.
41. Irodaház Kft. által megindításra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása 2017.
III. negyedév helyett 2017. III.-IV. negyedévre, a szerződéskötés tervezett időpontja
2017. augusztusról 2017. októberre módosul. A módosítás indokául a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. a műszaki-tervezési folyamatok elhúzódását jelölte meg.  

r.) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  21.  sor  „Dunaújváros  labdarúgó
sportlétesítmény  fejlesztése  II.  ütem–  fejépület  kivitelezése,  kivitelező
kiválasztására  feltételes  közbeszerzési  eljárás”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
törlésre  kerül.  A  módosítás  indoka  jelen  előterjesztés  q)  pontjában  jelzett
közbeszerzési  eljárások  összevonása  a  nemzeti  stadionfejlesztési  program
keretében Dunaújváros MJV Önkormányzatát érintő támogatásra tekintettel.  

s.) A közbeszerzési terv V. Szolgáltatási koncesszió 1. sor „Szolgáltatási koncessziós
(üzemeltetési)szerződés  a  Dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi
sportingatlan   üzemeltetésére”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  törlésre  kerül.  A
módosítás  indoka,  hogy  a  Közbeszerzési  Hatóság  tájékoztatása  alapján  a
beszerzési  érték nem érte el  a  közbeszerzési  értékhatárt,  így Dunaújváros MJV
Közgyűlésének  339/2017.  (V.18.)  határozata  alapján  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatására nem kerül sor.   

2. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igénnyel:

a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges a - II. Építési beruházás 22. soraként  -
„TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld Város (Dózsa Mozi épületének és környezetének
rekonstrukciója)”  tárgyú  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  megindításra  kerülő
közbeszerzési eljárással. A közbeszerzési igény indokát a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
akként jelölte meg, hogy a TOP-6.3.2.-16 projekt részeként prioritást kapott ez a projekt
elem, mely becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli. 

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az
önkormányzat  2017.  évi  közbeszerzési  tervét,  ezért  indítványozzuk  a  határozati  javaslat  és
melléklete elfogadását. 

A Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóság  által  működtetett  Közbeszerzési  Adatbázisban  –  amennyiben  a  Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.”

(3) „Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a
tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon  történő  közzétételéig  kell
elérhetőnek lennie.”



A fentiekre tekintettel a közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles
közzétenni  úgy,  hogy  annak  a  tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  valamint  az  Önkormányzat
Bírálóbizottsága tárgyalta.

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozat-tervezetet,  és  annak  mellékletét  képező  1.  számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VI.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú

módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  2017.  évre  vonatkozó
közbeszerzési  tervének  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  az  önkormányzat  2017.  évre
vonatkozó  közbeszerzési  terve  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési ügyintéző

Határidő: a közzétételre 2017. június 30.
a  közzététel  időtartama  a  2017.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Tóth Kálmán s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

az önkormányzat Bírálóbizottságának
elnöke


