
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.08.03.

Javaslat  a  szennyvíztisztító  telep  felújítási  munkálatainak  tárgyában  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

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

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.08.02.
Pénzügyi Bizottság 2017.08.02.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.08.02.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.08.02.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2017.07.25.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepén  a
szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása, továbbá azok biztonságos és folyamatos üzemének
biztosítása  végett  közbeszerezési  eljárás  indult,  mely  eljárás  eredményének  megállapítása
szükséges.

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

Beruházási Osztály
Iktatószám: 19368-54/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
Rontó Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: 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.______ Ellenőrzés dátuma: 2017._______
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás ered-
ményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepén  a  szennyvíz  tisztítását  végző
medencék  felújítása  szükségessé  vált,  hogy  azok  biztonságosan  és  folyamatosan
üzemelhessenek. 

A  felújítás  becsült  értéke  alapján  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  indokolta,  melyre
tekintettel  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  490/2017  (VI.27.)  határozata
alapján a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás lefolytatására  került sor.

A  beruházás  elvégzésének  oka,  hogy  a  dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telepen  található
három  víztisztító  medence  közül  két  medence  üzemel  folyamatosan,  és  egy  medence
üzemen kívül van, mert műszaki állapota nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést. A
szennyvíztisztítást végző műszaki berendezések állapota hosszú távon nem tudja biztosítani
a városi  szennyvíztisztítás és kezelés  biztonságos és folyamatos  üzemét,  így szükséges
ezen  berendezések  építészeti  felújítása,  korszerűsítése,  úgy,  hogy  a  további  pályázati
forrásbevonással  megvalósuló  csatornázási  projektek  megvalósulását  követően  a
megnövekedett szennyvíz kezelését és tisztítását is biztonságosan elláthassa a dunaújvárosi
szennyvíztisztító telep. 

A  beruházás  a  jelenleg  üzemen  kívül  lévő  medence  és  mindhárom  medence
üzemeltetéséhez egyaránt szükséges egyéb berendezések felújítására irányul. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 2017. július 10. 12:00 óráig az ajánlattételre felkért mind az
5  ajánlattevő  benyújtotta  ajánlatát.  A  legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  adó  gazdasági
szereplő  a  Brivi-szer  Kft.  (székhelye:  2428  Kisapostag,  Hársfa  köz  1.)  lett,  nettó
147.962.763,- Ft ajánlati árral, mely a rendelkezésre álló fedezeten belüli összeg. 

Az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően - a Kbt. 69.§
(1)-(2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdésében meghatározott  hiánypótlási felhívás
lehetőségére  tekintettel  -  a  hiánypótlásra  került  sor,  melyet  a  gazdasági  szereplők  az
alábbiak szerint teljesítettek: 

1. Brivi-szer Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) eleget tett a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak.

2. Géptech-szer Kft. (2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. 3. em/10.) eleget tett a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.

3. Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld utca 51. földszint 2.) eleget tett a hiány-
pótlási felhívásban foglaltaknak.

4. Timpanon P+P Kft. (2459 Rácalmás, József Attila u. 42.) nem tett eleget a hiánypót-
lási  felhívásban foglaltaknak, tekintettel  arra, hogy nem nyújtott  be hiánypótlást  az
alábbiak vonatkozásában:

Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívás  22.  Egyéb  információk  3.  pontjában  az
alábbiakat határozta meg:
„Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell
jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,



b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat  benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat;”

Ajánlattevő ajánlatának 5.  oldalán  nyilatkozott  a  Kbt.  66.§ (6)  bekezdés a)  pontja
szerint,  miszerint  a  közbeszerzés  tárgyának  meghatározott  rész(ei)vel
összefüggésben mely rész(ek)hez fog alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján nem nyilatkozott, hogy mely
alvállalkozó(ka)t veszi igénybe.

5. Duna Komplex Bau Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10.)nem tett eleget
a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem nyújtott be hiány-
pótlást az alábbiak vonatkozásában:

Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívás  22.  Egyéb  információk  3.  pontjában  az
alábbiakat határozta meg:
„Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell
jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat  benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat;”

Ajánlattevő ajánlatának 5.  oldalán  nyilatkozott  a  Kbt.  66.§ (6)  bekezdés a)  pontja
szerint,  miszerint  a  közbeszerzés  tárgyának  meghatározott  rész(ei)vel
összefüggésben mely rész(ek)hez fog alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján nem nyilatkozott, hogy mely
alvállalkozó(ka)t veszi igénybe.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás le-
zárását követően a szerződéskötési moratórium szabályainak figyelembe vételével szerző-
dés megköthető a Brivi-szer Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevővel, tekintettel
arra, hogy ő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul. 

Az  előterjesztést  a  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
Gazdasági és területfejlesztési bizottság, a Pénzügyi bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság 2017.08.02-i ülésén, valamint az Önkormányzat Bíráló bizottsága 2017.07.25 -i
rendkívüli ülésén tárgyalja, így a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen
szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017.(VIII.03.) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 490/2017. (VI.27.) határozatával támo-
gatta a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása” tárgyban  a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
lefolytatását. 

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megállapítja, hogy a Brivi-szer Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlat-
tevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és aján-
lattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az aján-
lattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglal-
taknak.

3. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megállapítja, hogy Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld utca 51. föld-
szint 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn ki-
záró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.  Az ajánlattevő ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a
Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megállapítja, hogy Géptech-szer Kft. (2400 Dunaújváros, Semmelweis utca
1. 3. em/10.) 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. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése  megállapítja,  hogy  Timpanon P+P Kft.  (2459 Rácalmás,  József  Attila  u.
42.).) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont vonatkozásában érvénytelen, nem
tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem nyújtott
hiánypótlást, melyben ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján nem nyi-
latkozott, hogy mely alvállalkozó(ka)t veszi igénybe.

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megállapítja, hogy Duna Komplex Bau Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse
Pál utca 10.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont vonatkozásában érvénytelen,
nem tett  eleget  a hiánypótlási  felhívásban foglaltaknak,  tekintettel  arra,  hogy nem
nyújtott be hiánypótlást melyben ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alap-
ján nem nyilatkozott, hogy mely alvállalkozó(ka)t veszi igénybe.

7.    A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja , hogy az eljárás eredményes.

8. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a BRIVI-SZER Kft.
(2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás szempontja szerinti ajánlatot tette.



9. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban foglalt  közbeszerzési
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján  a BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó
és  Szolgáltató  Kft.-t  (Székhely:  2428  Kisapostag,  Hársfa  köz  1.)  mint  a
legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A
nyertes ajánlat összege nettó 147.962.763,- Ft

10. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 490/2017. (VI.27.) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2017. augusztus 18.

Dunaújváros, 2017. augusztus 3.

         Hingyi László s.k. Dr. Ragó Pál s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló
         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság

elnök




