
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.05.31.

Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési 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 2018.05.31.
Pénzügyi Bizottság 2018.05.31.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.05.31.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.05.31.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.05.29.

 A  napirendi  pont  rövid  tartalma:.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
szennyvíztisztító telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása, továbbá
azok biztonságos és folyamatos üzemének biztosítása végett közbeszerezési eljárás
indult, mely eljárás eredményének megállapítása szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és

Beruházási Osztály

Iktatószám: 9544-64/2018.

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: Ellenőrzés dátuma:

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
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési

eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata  Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény
nélküli  nyílt  közbeszerzési  (Kbt.  115.§ (1)  bekezdés szerinti)  eljárást indított  Dunaújváros
MJV Közgyűlésének 173/2018. (IV.19.) számú határozata alapján (előterjesztés 1. számú
melléklete). 

Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő az eljárást 2018. április 24. napján - az
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvet-
len  megküldésével  -  indította  meg az  elektronikus  közbeszerzési  rendszeren
(továbbiakban:EKR) keresztül.

A 2018. május 07. napján EKR-ben létrejött bontási jegyzőkönyv szerint 4 db ajánlat került
benyújtásra (előterjesztés 2. számú melléklete). 

Az ajánlattételi határidő (2018. május 07. 12:00 óra) lejártát követően a benyújtott ajánlatok
áttanulmányozását követően egy alkalommal került sor hiánypótlási felhívás kiküldésére. 
A hiánypótlási határidő 2018. május 22. 15:00 óra volt, mely határidőig az eredetileg négy
ajánlattevő közül a Sivák és Társa Kft. (2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3.) és az Aqua
Pipe Therm Kft. (1156 Budapest, Sárfű utca 3. fszt. 1/A) nem nyújtotta be hiánypótlását így
ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy a hi-
ánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tettek eleget. 

A Dominik és Szép Kft.  (1032 Budapest, Föld utca 51. fszt. 2) ajánlattevő által benyújtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.  Ajánlattevő  ajánlata  megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

A  Brivi-Szer  Kft.  (2428  Kisapostag,  Hársfa  köz  1.)  ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat
érvényes,  vele  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés
teljesítésére.  Ajánlattevő  ajánlata  megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás le-
zárását követően a szerződéskötési moratórium szabályainak figyelembe vételével szerző-
dés megköthető a Brivi-szer Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevővel, tekintettel
arra, hogy ő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul. 

Az  előterjesztést  a  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
Gazdasági és területfejlesztési bizottság, a Pénzügyi bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság 2018.05.31-i rendkívüli  ülésén, valamint az Önkormányzat Bíráló bizottsága
2018.05.29 -i rendkívüli ülésén tárgyalja, így a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök



a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2018.(V.31.) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbe-
szerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2018. (IV.19.) határozatával támo-
gatta a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása” tárgyban  a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását. 

2. A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja, hogy a  Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft.
(2400  Dunaújváros,  Deák  Ferenc  utca  3.)  ajánlattevő  ajánlata  a  Kbt.  73.  §  (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen

3. A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja, hogy az Aqua Pipe Therm Kft. (1156 Budapest, Sárfű utca
3.  fszt.  1/A).  ajánlattevő  ajánlata  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján
érvénytelen

4. A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja, hogy a  Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld utca
51. fszt. 2) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes, vele szemben nem áll fenn
kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére.  Ajánlattevő  ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a
Kbt.-ben – foglaltaknak.

5. A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja,  hogy a  Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató
Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes,
vele  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés
teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes.

7. A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a BRIVI-SZER Kft.
(2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték
arányú ajánlatot tette.

8. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése támogatja a szerződés megkötését a  Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és
Szolgáltató Kft. (2428  Kisapostag,  Hársfa  köz  1.)  ajánlattevővel,  tekintettel  arra,
hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

9. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban foglalt  közbeszerzési
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján  a BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó
és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) mint a legjobb ár-
érték  arányú  érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A



nyertes ajánlat összege nettó 270.986.956,- Ft



10. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 173/2018. (IV.19.) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2018. június 22.

Dunaújváros, 2018. május 31.

         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


