
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.06.21.

Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megin-

dítására 

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 2018.06.19.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.06.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.06.19.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  belül  a
közlekedés biztonsága érdekében intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése indokolt 12 helyszínen, mely
értékét  tekintve közbeszerzési  eljárás lefolytatását  teszi  szükségessé. Jelen előterjesztés a  közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás
megindítására irányul.

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

Iktatószám: 12198-17/2018.

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-345

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

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
„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban közbeszerzési eljárás

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közlekedés biztonsága érdekében intelligens
gyalogátkelő  rendszer  telepítése  indokolt  12  helyszínen,  mely  értékét  tekintve  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását teszi szükségessé. Jelen előterjesztés a  közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
és  közbeszerzési  dokumentumainak  véleményezésére,  közbeszerzési  eljárás  megindítására
irányul.

A Kbt. 28.§ (2) alapján a becsült érték megállapítását az alábbiak szerint végezte el az előkészítő
osztály:

- Kbt. 28. § (2) bekezdés g) pontja alapján a korábbi hasonló tárgyra irányuló szerződés vizsgálata
esetén, a 2017. évi hasonló tárgyú szerződés vállalkozói díja alapján megvizsgáltuk jelen beszer-
zésre tervezhető becsült értéket. 2017. évben 4 db intelligens gyalogátkelőhelyet telepített Dunaúj-
város MJV Önkormányzata nettó 10.994.411,- Ft vállalkozási díjért, mely alapján 1 db gyalogátkelő
helyre jutó költség nettó 2.748.603,- Ft volt. Jelen 2018. évre tervezett 12 db intelligens gyalogátkelő
helyre ezen tavalyi szerződéses összeggel számolva a beszerzés becsült értéke nettó 32.983.232,-
Ft.

- Kbt. 28. § (2) bekezdés a) pont alapján indikatív ajánlatot kértünk 2018. januárjában a Dunaújváros
MJV Önkormányzata részére 2017. évben intelligens gyalogátkelő rendszer telepítését végző vállal-
kozótól, mely árajánlat alapján jelen beszerzés becsült értéke nettó 25.343. 490,- Ft.

A fentiekre tekintettel jelen eljárás becsült értékét nettó 30.000.000,- Ft-ban állapította meg a be-
szerzéssel érintett előkészítő osztály, mely meghaladja az árubeszerzésekre vonatkozó nettó tizen-
ötmillió forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért a Kbt.  Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben le-
folytatott, nyílt [Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladat ellátására képes
gazdasági  szereplő  kiválasztásához  a  hivatkozott  jogszabály  alapján  három  ajánlat  bekérése
szükséges. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység
elvégzésére alkalmas gazdasági szereplők:

a) Név: Pearl Enterprises Kft.. 
Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.
Adószám: 12992395-2-09
e-mail: szucs.alfred@pearl-energia.hu, info@pearl-energia.hu

b) Név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Székhely:  4030 Debrecen, Karabély u. 3.
Adószám: 24880521-2-39
e-mail: info@dryvitprofi.hu

c) Név: LIFESUN TRADE Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 8.
Adószám: 24089294-2-19
e-mail: kvamli.balazs@lifesuntrade.hu, info@lifesuntrade.hu

A határozati javaslat mellékletét képező felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Zrt. készítette elő,
az  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  kerül  megindításra  és  lefolytatásra.   A
közbeszerzési dokumentumokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
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Az  árubeszerzés  megrendelés  2018.  évben  megvalósuló  költségeinek  fedezete  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete  7/a. melléklet/2. Városüzemeltetési és
Beruházási  Osztály/2.6.  Közvilágítás  fejlesztése  során  nettó  38.919.328  Ft  +  ÁFA  összegben
rendelkezésre áll.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak  véleményezésére,  közbeszerzési  eljárás  megindítására,  továbbá  az  eljárás
fedezetének biztosítására irányul.

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  bizottság  2018.06.19-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalja,  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.(VI.21.) határozata

„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros területén intelligens gyalogátke-
lő telepítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekez-
dése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gaz-
dasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlatté-
teli felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: Pearl Enterprises Kft.. 
Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.
Adószám: 12992395-2-09
e-mail: szucs.alfred@pearl-energia.hu, info@pearl-energia.hu

b) Név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Székhely:  4030 Debrecen, Karabély u. 3.
Adószám: 24880521-2-39
e-mail: info@dryvitprofi.hu

c) Név: LIFESUN TRADE Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 8.
Adószám: 24089294-2-19
e-mail: kvamli.balazs@lifesuntrade.hu, info@lifesuntrade.hu

2.)A  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  2018.  évben  megvalósuló  árubeszerzés
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi  költségvetéséről
és végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendelete  7/a.
melléklet/2.  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály/2.6.  Közvilágítás  fejlesztése  során
nettó 38.919.328 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi
felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője
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Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29.
Dunaújváros, 2018. június 21. 

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 Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi

bizottság elnöke

   






