
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja:2018.01.25.

Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú közbe-
szerzési 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

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.23.
Pénzügyi Bizottság 2018.01.23.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.23.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.01.23.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.01.23.

 A napirendi pont rövid tartalma: “Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi
bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és

Beruházási Osztály

Iktatószám:123-7/2018.

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: 2018.______ Ellenőrzés dátuma: 2018._______

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2018.______ Ellenőrzés dátuma: 2018._______

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
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú közbeszerzési

eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  799/2017.  (XII.14.)  határozatával  döntött
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról. (előterjesztés 1. számú melléklete).

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  fenti  tárgyban  feladatot  ellátó  szervezet
kiválasztásához a  Kbt.  Harmadik  Rész,  nemzeti  eljárásrendben  lefolytatott,  nyílt  [Kbt.  113.§  (1)
bekezdés szerinti] eljárás keretében indított közbeszerzési eljárást.

A közbeszerezési eljárásban az ajánlattételi határidő 2018. január 8. 12:00 óra volt. 

A  közbeszerzési  eljárást  lefolytató  Ész-Ker  Zrt.  tájékoztatása  szerint  az  ajánlattételi  határidő
lejártáig,  2018.  január  8.12:00  óráig  2  db  ajánlatot  nyújtottak  be.  Az  ajánlattevők  esetében
hiánypótlási felhívás elrendelésére volt szükség, melynek határideje 2018. január 15. 11:00 óra volt. 

Az eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelők az alábbiak voltak:

a) Név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép.
e-mail: erando@erando.hu

b) Név: NBB Vagyonvédelmi Kft.

Székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12.

e-mail: info@nbbkft.hu

Az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca
51/B) eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ajánlata érvényes.

Az NBB Vagyonvédelmi Kft. (1182 Budapest,  Darányi  utca 12.)  nem tett  eleget  a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak, ajánlata érvénytelen.

1. Ajánlattevő neve: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 51/B.

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2832275A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
mailto:info@nbbkft.hu


Értékelési szempont Ajánlat

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 42.678.742 Ft

2.

Jótállás  időtartama  (A  teljesítéstől  számítva  hónapokban
megadva;  az  ajánlati  elem  minimum  értéke:  12  hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a
60 hónap közötti megajánlásokat értékeli.)

12 hó +24 hó,
összesen 36

hó

3.

Késedelmi kötbér (Az adott határidővel kapcsolatos feladatokra
(részteljesítésre)  minimum  a  szerződéses  érték  0,1%-a
/minden  megkezdett  naptári  nap,  maximum  a  szerződéses
érték 2 %-a / minden megkezdett naptári nap után). Ajánlatkérő
a 0,1% és a 2 % közötti megajánlásokat értékeli.

0,1%/nap +
1,4 %/nap,

összesen 1,5
%/nap



2.  Ajánlattevő neve: NBB Vagyonvédelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. 3. em/10.

Értékelési szempont Ajánlat

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 43.876.530 Ft

2.

Jótállás  időtartama  (A  teljesítéstől  számítva  hónapokban
megadva;  az  ajánlati  elem  minimum  értéke:  12  hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a
60 hónap közötti megajánlásokat értékeli.)

12 hó +12 hó,
összesen 24 hó

3.

Késedelmi kötbér (Az adott határidővel kapcsolatos feladatokra
(részteljesítésre)  minimum  a  szerződéses  érték  0,1%-a
/minden  megkezdett  naptári  nap,  maximum  a  szerződéses
érték 2 %-a / minden megkezdett naptári nap után). Ajánlatkérő
a 0,1% és a 2 % közötti megajánlásokat értékeli.

0,1%/nap + 09
%/nap, összesen

1 %/nap

A  közbeszerzési  eljárásban  benyújtott  érvényes  ajánlat  a  rendelkezésre  álló  anyagi  fedezet
összegét  meghaladja.  A  legjobb  ár-érték  arányú  ajánlatban  igényelt  ellenszolgáltatás  nettó
42.678.742 Ft, a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege pedig nettó 26 000 000,- forint. 

A közbeszerzési eljárás csak akkor lehet eredményes, amennyiben a Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, mint döntéshozó a hiányzó fedezet összegéről gondoskodik. A fedezet meg-
emelése nélkül az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

Tekintettel a becsült érték és legjobb ár-érték arányú ajánlat közötti jelentős különbségre, ja-
vasolt az eljárást Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani.

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  rendkívüli  ülésén  tárgyalja,  a  bizottsági  véleményeket  a
bizottsági elnökök szóban ismertetik.

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



 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2018.(I.25.) határozata

„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 799/2017. (XII.14.) határozatával támogatta
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ERANDO Biztonság-
technikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca 51/B) ajánlattevő ál-
tal 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.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a NBB Vagyonvédelmi Kft.
(1182 Budapest, Darányi utca 12.) nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, te-
kintettel arra, hogy nem nyújtott be hiánypótlást az alábbiak vonatkozásában:

3.1. Ajánlatkérő  az  eljárást  megindító  felhívás  13.  A kizáró  okok  és  a  megkövetelt
igazolási módok pontjában a következőket írta elő:

„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a
kizáró okok az eljárás során következnek be.”

Ajánlattevő ajánlatának 9. oldalán csatolásra került  a Kbt.  114. § (2) bekezdésben
foglaltakra vonatkozó nyilatkozat, mely nyilatkozat szerint nem tartozik csak a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá.

„Kérem  ajánlattevőt,  hogy  hiánypótlás  keretében  szíveskedjen  az  előbbiek
alapján a 6/A. sz. mellékletet benyújtani oly módon, hogy nyilatkozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró okról.”

3.2. Ajánlatkérő  az  eljárást  megindító  felhívás  13.  A  kizáró  okok  és  a  megkövetelt
igazolási módok pontjában a következőket írta elő: 



„Alvállalkozó  (ill.  kapacitást  nyújtó)  vonatkozásában:  Ajánlattevő  a  Kbt.  67.  §  (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és
m) és q)  pont  szerinti  kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,  kapacitást  nyújtó
szervezetet.”

Ajánlattevő elmulasztotta csatolni ajánlatához nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdés
alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.

„Kérem  ajánlattevőt,  hogy  hiánypótlás  keretében  szíveskedjen  csatolni
nyilatkozatát  a  Kbt.  67.  §  (4)  bekezdés alapján az  alvállalkozók kizáró okok
hatálya alatt nem állásáról. (7. sz. melléklet)”

3.3. Ajánlatkérő  az  eljárást  megindító  felhívás  20.  Az  ajánlati  biztosíték  előírására,
valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ pontjában
a következőket írta elő: 

„Teljesítési  biztosíték:  Ajánlatkérő  Kbt.  134.  §  (2)  bekezdés  szerint  a  szerződés
teljesítésének  elmaradásával  kapcsolatos  igények  biztosítékaként  a  nyertes
ajánlattevő  ajánlatában  foglaltaknak  megfelelően  a  nettó  vételárdíj  3,0  %-ának
megfelelő  összegű  teljesítési  biztosítékot  köt  ki.  A  teljesítési  biztosítékot  nyertes
ajánlattevő  a  szerződés  hatályba  lépésének  időpontjakor  köteles  rendelkezésre
bocsátani.  A  biztosíték  határidőre  történő  rendelkezésre  bocsátásáról  az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.” 

Ajánlattevő  elmulasztotta  csatolni  ajánlatához  nyilatkozatát  teljesítési  biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról.

„Kérem  ajánlattevőt,  hogy  hiánypótlás  keretében  szíveskedjen  csatolni
nyilatkozatát  teljesítési  biztosíték  rendelkezésre  bocsátásáról  (11.sz.
melléklet).”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege a  ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  által
benyújtott legjobb ár-érték arányú ajánlatban igényelt ellenszolgáltatást meghaladja.

5. A legjobb  ár-érték  arányú  ajánlatban  igényelt  ellenszolgáltatás  nettó  42.678.742  Ft,  a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
799/2017. (XII.14.) határozata alapján pedig nettó 26 000 000,- forint. 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint döntéshozó megállapítja, hogy az eljárás
a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezé-
sére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés



alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Dunaújváros, 2018. január 25. 

Hingyi László s.k.

a Gazdasági és
Területfejlesztési
bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.

az önkormányzat
Bíráló

Bizottságának
elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az Ügyrendi Igazgatási
és Jogi bizottság

elnöke

Cserni Béla  s.k.

a
Városüzemelteté

si,
Környezetvédelm

i és Turisztikai
Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a Pénzügyi
bizottság elnöke

   


