
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14.

Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú
módosításának elfogadására

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: Mádai Balázs (Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető)

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  A  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.  közfeladat  ellátási
szerződés alapján Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva a TOP és
Modern  Városok  Program  végrehajtására  közbeszerzési  eljárásokat  bonyolít  le.  A
szerződésben  foglalt  feladatok  elvégzésének  egyszerűsítése,  a  felelősségi  és  döntési
jogkörök pontosítása végett a vállalkozás módosítani szeretné közbeszerzési szabályzatát.
Ezen szabályzat DMJV Közgyűlése általi elfogadása szükséges. 

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

Iktatószám: 2346-38/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita 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: 



JAVASLAT
Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú

módosításának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP  és  a  Modern  Városok  program  keretében  megvalósítandó  fejlesztések
zökkenőmentes lebonyolítására  DMJV Önkormányzata  2016.  augusztus  19-én közfeladat
ellátási szerződést kötött a 100%-os tulajdonát képező Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel, melyet
a feladatok pontosabb és szabályszerű elvégzése miatt több alkalommal módosított. 
A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  a  közfeladat  ellátási  szerződésben  pályázati  forrásokból
megvalósuló fejlesztések végrehajtására teljes körű feladatellátást  vállalt.  Tekintettel  arra,
hogy  a  forrás  felhasználás  kedvezményezettje  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata,  így
nevében és helyette jár el a pályázati tevékenység során a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  módosította  saját  közbeszerzési  szabályzatát  az  általuk
lefolytatott közbeszerezési eljárások egyszerűbb lebonyolítását célozva a bírálóbizottságra
és a döntéshozóra vonatkozó döntési és felelősségi jogkörök pontosításával. A Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.  a fent jelzett  fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárásait  Dunaújváros
MJV  Önkormányzata  nevében  és  helyett  eljárva  folytatja  le,  így  közbeszerzési
szabályzatában  foglaltak  elfogadásához  szükséges  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének
támogató határozata is. 
A  javaslatot  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  bizottság  2017.12.12-i  rendkívüli  ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményt a bizottsági elnök szóban ismerteti.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti szabályzat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (XII.14.) határozata
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú módosításának

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési
Szabályzata II. számú módosítását 2017. december 15-ei hatállyal e határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

Határidő: 2017. december 15.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke






