
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és meghirdetett pályázati
kiírás értékelésére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba 
utca 19.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05.
pénzügyi bizottság 2018. 05.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  824/2017.  (XII.14.)
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos,  Mobilissimus  Kft.  által  előkészített  pályázati  kiírást
meghirdeti. Egy pályázat érkezett, azt a KNYKK Zrt. nyújtotta be.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 629/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és meghirdetett pályázati kiírás
értékelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  824/2017.  (XII.14.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  az
autóbusszal  végzett  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával
kapcsolatos, Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati kiírást meghirdeti.  (az előterjesztés 1.
számú melléklete)
A teljes pályázati dokumentáció az előterjesztés 2. számú melléklete.

Egy pályázat érkezett, amit a KNYKK Zrt. nyújtott be. (a határozati javaslat melléklete)

A KNYKK Zrt. az alábbi ajánlatot adta:

Ajánlat

1. Az  önkormányzat  részéről  vállalandó  ellentételezés  mértéke  szóló
autóbusszal teljesített 1 hasznos kocsikilométerre vonatkozóan forintban 733 Ft/km

2. Járműállomány környezetvédelmi besorolása EURO 2,9

3. Alacsonypadlós  vagy  alacsony  belépésű  járművek  vállalt  aránya  a
szolgáltatás megkezdését követően 1 év leteltét követően 77,3 %

4. Értékesítési pontok száma, ezeken belül a minden nap nyitva tartó és
bankkártyás fizetés lehetőségét kínáló értékesítési pontok száma 10/4/1

Az  1.  pontban  jelzett  1  hasznos  kocsikilométerre  vonatkozó  ellentételezés  mértéke  kiugróan
magas.
Ennek okán az előkészítő osztály megkereste a KNYKK Zrt.-t,  hogy adjon tájékoztatást  annak
okáról.

A KNYKK Zrt. válasza szerint (az előterjesztés 3. számú melléklete) a különböző, pályázati kiírás
szerint  előírt  szolgáltatások  nagy  mértékben,  148.400.000,-  Ft-os  többletköltséget  (a  jelenleg
használt menetrend szerkesztő és készítő szoftver cseréjének költsége) jelent a KNYKK Zrt.-nek,
amit érvényesítenének az ellentételezésben. (2+1 évre)

Fentiek  az  önkormányzati  költségvetésben  rendelkezésre  álló  előirányzatot  nagyságrendekkel
meghaladják.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a pályázati kiírás VII.20. Pontjában megfogalmazottak szerint:
„A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást abban az esetben,
ha az egyébként  legmegfelelőbb pályázat  szerint  az igényelt  ellenszolgáltatás összege a Kiíró
mindenkori  teljesítőképességéhez  mérten  nem  vállalható”  eredménytelennek  nyilvánítja  a
pályázatot és meghosszabbítja a közszolgáltatási szerződést a KNYKK Zrt.-vel a pályázatban is
tervezett időre.

Az  előterjesztés  egy  változatú  határozati  javaslatot  tartalmaz,  miszerint  a  VII.20.  Szerint
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

Fentiek okán a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges a pályázatban
szereplő  időszakot  meghatározva  (2018.  09.  01-től  2020.  08.  31.).  (előterjesztés  4.  számú
melléklete: Közszolgáltatási szerződés)

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, az



ügyrendi,  jogi  és  igazgatási  bizottság,  valamint  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és
turisztikai bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (V.17.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával

kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és meghirdetett pályázati kiírás
értékeléséről

1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújítására kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, amit
a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. küldött Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére.

2.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja  a  KNYKK  Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  „Dunaújváros Megyei Jogú Város autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására”
című pályázata érvényes a pályázati szempontoknak megfelelő.

3.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítja,  a
„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  pályázati  kiírása  autóbusszal  végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására”
című pályázati felhívás VII.20 pontjában megfogalmazottaknak alapján, mely szerint az igényelt
ellenszolgáltatás  összege  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  mindenkori
teljesítőképességéhez  mérten  nem  vállalható,  egyben  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

4.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a polgármestert,  hogy a  határozat  2.
számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon

belül
            a szerződésmódosítás aláírására: 

Dunaújváros, 2018. május 17.

                   Hingyi László s.k.                                                Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési                                  a pénzügyi bizottság elnöke

          bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, turisztikai és
környezetvédelmi bizottság elnöke

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

elnöke


