
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.10. 19.

Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

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 2017.10.11.
Pénzügyi Bizottság 2017.10.10.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.10.11.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.10.11.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2017.10.17.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási  hálózat  energia ellátásáról  szóló  szerződés 2018.
január  31-én  lejár.  Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

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

Iktatószám:24694-8/2017.

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: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017.10.03. Ellenőrzés dátuma: 2017.10.03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.10.03. Ellenőrzés dátuma: 2017.10.03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás
megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetésében  lévő  Dunaújváros
közvilágítási  hálózat  energia  ellátásáról  szóló  szerződés  2018.  január  31-én lejár.  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
közbeszerzésekről.  E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  200/2017.  (III.16.)
határozatával  elfogadta  az  Önkormányzat  2017.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervét,
melyet  azóta  két  alkalommal  módosított.  A  489/2017.  (VI.27.)  határozattal  elfogadott
közbeszerzési terv I. árubeszerzés 4. sora tartalmazza a „Szállítási szerződés Dunaújváros
közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására” tárgyú közbeszerzést.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

A korábbi,  hasonló  tárgyra  irányuló  szerződések elemzése alapján  került  megállapításra,
hogy a tervezett szerződéses időtartamra a becsült  érték meghaladja a nettó tizenötmillió
forintot, ezért a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot ellátó
szervezet  kiválasztásához  a  hivatkozott  jogszabály  alapján  három  ajánlat  bekérése
szükséges. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a város korábbi beruházásaiban részt vállalók,
vagy korábban ugyanezen tárgyban ajánlattevőként szerepeltek.

a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.
e-mail: info@mvmp.hu

b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com

c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
e-mail: kapcsolat@elmu-emasz.hu

A  határozati  javaslat  mellékletét  képező  felhívást  és  dokumentációt  az  ÉSZ-KER  Kft.
készítette elő. (1.számú melléklet)

Az  előterjesztést  a  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a
Pénzügyi bizottság, valamint az Önkormányzat Bíráló bizottsága tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  2017.10.10-i  ülésén  a  pénzügyi  bizottság és  5  igen
szavazattal egyhangúlag, a 2017.10.11-i ülésén az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
és  4  igen  és  1  tartózkodás szavazattal,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és
turisztikai  bizottság  6  igen szavazattal  egyhangúlag,  valamint  a  gazdasági  és
területfejlesztési  bizottság  6  igen szavazattal  egyhangúlag  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak minősítette. Az önkormányzat bíráló bizottsága az előterjesztést a 2017.10.17-



i  rendkívüli  ülésén tárgyalja,  a  bizottsági  véleményt  a  bizottság elnöke  a  közgyűlésen
szóban ismerteti. 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017.(X.19.) határozata

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az

eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  „Dunaújváros villamos energia be-
szerzése a 2018.  évre”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásra  a közbeszerzésekről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás le-
folytatását  határozza el,  és az alábbi  három gazdasági  szereplőt  kéri  fel  árajánlat
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tarta-
lommal.

a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
 Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.

e-mail: info@mvmp.hu

b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com

c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
e-mail: kapcsolat@elmu-emasz.hu

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
ajánlattételi  felhívásokat  küldje  meg az  1  pontban  megjelölt  gazdasági  szereplők
részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. november 3.

Dunaújváros, 2017. október 19. 

         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




