
Fedőlap
 Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására,

valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására
 
El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bíráló bizottság 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 2018.02.07.
Pénzügyi Bizottság 2018.02.06.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.02.07.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.02.13.
 
   A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó
ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása, valamint a megbízási szerződés tervezetének véleményezése
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és beruházási 
osztály

Iktatószám: 1372-14/2018

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: 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:

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására,

valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  Ész-Ker  Zrt.  között  hivatalos  közbeszerzési
feladatok  ellátására  2017.  május  10-én  hatályba  lépett  határozott  időtartamú  Megbízási  Szerződés
rövidesen lejár.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése előírja, hogy „a közbeszerzési
eljárás  előkészítése,  a  felhívás  és  a  közbeszerzési  dokumentumok  elkészítése,  valamint  az  ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.”

Az  elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló  424/2017.  (XII.19.)  Kormányrendeletben
foglaltak  alapján  elektronikus  közbeszerzési  rendszer  használata  is  kötelező  az  ajánlatkérők  számára
legkésőbb 2018.04.15-től.

A fenti jogszabályi követelményeknek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy tud megfelelni,
ha  a  közbeszerzési  feladatokat  továbbiakban  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadó
igénybevételével látja el. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság és az önkormányzat Bírálóbizottsága véleményének kikérése mellett – az önkormányzat gazdál-
kodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 40. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt
átruházott hatáskörében eljárva hozott 56/2018. (I.23.) határozata alapján az előkészítő osztály árajánlatot
kért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyban. A hivatkozott polgármes-
teri határozatot jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy Dunaújváros közigazgatási területén nincs releváns tapasztalatokkal rendelkező fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, aki/amely egy megyei jogú város közbeszerzéseinek szakta-
nácsadásához kellő szakértelemmel, eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, így a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági szereplőktől kértünk
árajánlatot: 

a) ÉSZ-KER ZRT.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 1 788 8931
Fax: +36 1 789 6943
E-mail: titkarsag@eszker.eu

b) PRO-VITAL Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u 53., E ép. III. em
Telefon: +36 1 796 1000 
Fax: +36 1 796 1001 
E-mail: info@provitalzrt.hu; info@kozbeszerzes.com

c) IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft
1024 Budapest, Buday László u 2. I. em. 2.
Telefon: +36 1 205 3512
Fax: +36 1 205 3513
E-mail: nagy.laszlo@imperialkft.hu

mailto:nagy.laszlo@imperialkft.hu
mailto:info@kozbeszerzes.com
mailto:info@provitalzrt.hu
mailto:titkarsag@eszker.eu


A gazdasági szereplők részére az ajánlatkérés 2018. január  23. napján elektronikusan megküldésre került.
Az ajánlattételi határidőig, azaz 2018. január 31. napján 10:00 óráig az ajánlattételre felkért gazdasági sze-
replők az alábbiak szerint nyújtották be ajánlatukat:

Ajánlattevő  megnevezé-
se:

Megjegyzés: Vállalási ár:

Imperial  Tender  Közbe-
szerzési  és  Tanácsadó
Kft.
1024  Budapest,  Buday
László u. 2. I. em. 2.

 Ajánlattevő  nyilatkozott  referenci-
áról

 Ajánlattevő  nyilatkozott  szakem-
berről

 Ajánlattevő  ajánlati  nyilatkozatát
csatolta.

Havi nettó átalánydíj: 
910.000 Ft / hó

Ész-Ker Zrt.
1026 Budapest, 
Pasaréti út 83. 

 Ajánlattevő  nyilatkozott  referenci-
áról

 Ajánlattevő  nyilatkozott  szakem-
berről

 Ajánlattevő  ajánlati  nyilatkozatát
csatolta.

Havi nettó átalánydíj: 
850.000 Ft / hó

PRO-VITAL Fejlesztési és
Tanácsadó Kft.
1123 Budapest,  Alkotás u.
53. E ép.III. emelet

 Ajánlattevő  nyilatkozott  referenci-
áról

 Ajánlattevő  nyilatkozott  szakem-
berről

 Ajánlattevő  ajánlati  nyilatkozatát
csatolta.

Havi nettó átalánydíj: 
980.000 Ft / hó

Az ajánlatok bontására 2018. január  31-én 11:00 órakor a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 708.
számú irodájában került sor. Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet, valamint az ajánlatokat jelen
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Az  ajánlatok  értékelésének  szempontjaként  a  megküldött  ajánlatkérés  8.  pontjában  „az  ajánlatok  a
legalacsonyabb ajánlati ár (nettó havi megbízási díj) szempontja szerint kerülnek elbírálásra az ajánlattételi
és alkalmassági feltételek teljesülése esetén” megjelölés szerepelt.

A kapcsolódó megbízási szerződés tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek  alapján  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  tárgyában benyújtott
árajánlatok alapján az ajánlatkérés 8. pontjában megjelölt „az ajánlatok a legalacsonyabb ajánlati ár (nettó
havi  megbízási  díj)  szempontja  szerint  kerülnek  elbírálásra  az  ajánlattételi  és  alkalmassági  feltételek
teljesülése esetén” szempont figyelembevételével megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot  az Ész-
Ker Zrt. nyújtotta be. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre megadott legalacsonyabb ajánlati ár fe-
dezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítése során az 5. melléklet 18. „Helyi közügyek igazgatá-
si és egyéb kiadásai” során betervezésre került. A kötelezettségvállalásból a 2019-2020 évekre áthúzódó
kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros MJV Közgyűlésének kötelezettséget kell vállalnia. 

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  pénzügyi  bizottság 2018.02.06-i  ülésén  és  4  igen szavazattal,  a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2018.02.07-i  ülésén  5   igen szavazattal,  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2018.02.07-i ülésén 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
minősítette.  Az  előterjesztést  az  önkormányzat   bíráló  bizottsága 2018.02.13-i  rendkívüli  ülésén



tárgyalja, a bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (II.15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékeléséről, a nyertes kiválasztásáról,

valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tevékenység elvégzésével – mint
legkedvezőbb ajánlatot tevőt – az  Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t (1026 Budapest,
Pasaréti út 83.) bízza meg 850.000,-Ft + ÁFA/hó, mindösszesen havi bruttó 1.079.500,- Ft meg-
bízási díjért 2018. május 10. - 2020. május 9. közötti időtartamban.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály ve-
zetőjét a határozat közlésére, továbbá a szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésé-
re.

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. május 9.

3. A 2. pontban  szereplő kötelezettségvállalásból a 2018. évet terhelően Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendeletének 5.
mellékletének 18. „Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladatsoron fedezetet
biztosít. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester
   a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: folyamatos

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés  időtarta-
ma alatt, szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az Önkormányzat 2019.-2020. évi költségve-
téseiben biztosítja.

5.    Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  4.  pontban  jelzett
kötelezettségvállalást a 2019. évi és 2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                    a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

      - a költségvetés tervezéséért:
             a jegyző

                - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

 
     Határidő:  2019. és 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja



Dunaújváros, 2018. február 15.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
a bírálóbizottság elnöke

 
 

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság el-

nöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke


