
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.08.03.

Javaslat a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás
során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása”  tárgyban benyújtott ajánlatok értéke-
lésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására

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 Önkormányzata a „szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyá-
ban induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása” tárgyban 
ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok alapján a nyer-
tes kiválasztására, valamint a kapcsolódó megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására irányul. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztály

Iktatószám: 19368-55/2017.

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:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a “Szennyvíztisztító  telep felújítási  munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a
műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása”  tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék
felújítása vált indokolttá, mely felújítási feladatok elvégzésére  vonatkozóan Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 490/2017 (VI.27) számú határozatában a „Szennyvíztisztító telep felújítási
munkálatainak” tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról döntött. (1. számú melléklet)

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez műszaki ellenőri feladatok ellá-
tása is szükséges. Ezen feladatok ellátásának biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése 491/2017 (VI.27) határozata alapján az előkészítő osztály árajánlatot kért műszaki ellenőri
feladatok ellátása tárgyban. ( 2. számú melléklet)

A műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi gazdasági szereplőktől kértünk árajánlatot: 

a) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó
Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062
Adószám: 68294061-1-27
e-mail: barathgellert@gmail.com

b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt.
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75.
Adószám: 22048875-2-07
e-mail: v.bau.ing@gmail.com 

c) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft.
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38.
Adószám: 12214798-2-13
e-mail: hazplusz@invitel.hu

d) Név: Benibor 2007 Kft.
Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4.
Adószám: 14115066-2-07
e-mail: gtimar@tolna.net

A gazdasági szereplők részére az ajánlatkérés 2017. június 28. napján elektronikusan megküldés-
re került. Az ajánlatkérések átvételét 3 gazdasági szereplő igazolta vissza.  

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2017. július 10. napján 12:00 óráig 3 db ajánlat érkezett. A gazda-
sági szereplők az alábbiak szerint nyújtották be ajánlatukat:

mailto:barathgellert@gmail.com
mailto:hazplusz@invitel.hu
mailto:v.bau.ing@gmail.com


Ajánlattevő neve: Vállalási ár: (Nettó) Áfa Vállalási ár: (Bruttó)

Baráth Gellért egyéni 
vállalkozó 

3.150.000,- Ft 0,- Ft 3.150.000,- Ft

Vbau-Ing Mérnöki Bt. 2.500.000,- Ft 675.000,- Ft 3.175.000,- Ft

2.346.000,- Ft 633.420,- Ft 2.979.420,- Ft

Az ajánlatok bontására 2017. július 11-én 08:00 órakor a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
314. számú irodájában került sor. Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet, valamint az aján-
latokat jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

Az  ajánlatok  értékelésének  szempontjaként  a  megküldött  ajánlatkérés  2.  pontjában  „a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás díja.” megjelölés szerepelt.

A kapcsolódó megbízási szerződés tervezete a határozati javaslat melléklete.  

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásának biztosítása tárgyában benyújtott áraján-
latok alapján az ajánlatkérés 2. pontjában megjelölt „a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás díja” szempont figyelembevételével megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a  Benibor
2007 Kft. nyújtotta be. 

Az ajánlattevő által a műszaki ellenőri feladatok ellátására megadott ajánlati ár fedezete Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályai-
ról szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Vá-
rosüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítá-
sa elnevezésű során rendelkezésre áll.

Az  előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság,  a gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
2017.08.02-i valamint az önkormányzat  bíráló bizottsága 2017.07.25-i rendkívüli ülésén tárgyalta,
a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik. 



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2017. (VIII.03.) határozata

a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás
során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása”  tárgyban benyújtott aján-
latok értékeléséről, a nyertes kiválasztásáról, valamint a megbízási szerződés-tervezet jó-
váhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szennyvíztisztító  telep  felújítási
munkálatainak  tárgyában  induló  közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri
tevékenység ellátásának elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a  Benibor
2007 Kft.-t (2459 Rácalmás, Hold u. 4.) bízza meg 2.346.000,- Ft + ÁFA , mindösszesen
2.979.420,- Ft  megbízási díjért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. augusztus 18. 

3. A  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rende-
let 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osz-
tály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsoron fede-
zetet biztosít. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester

a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: folyamatos



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


