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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.09.20.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására 

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bírálóbizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19.
az önkormányzat bírálóbizottsága 2018.09.18.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  közbeszerzési  tervét  módosítani
szükséges az eljárások időbeni ütemezése, eljárások törlése és új eljárás feltüntetése miatt. 

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

Iktatószám: 683-25/2018

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Somfainé P. Anita s.k.
Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

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:



JA V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének

1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  42.  § (1)  bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  96/2018.  (II.15.)  határozatával  elfogadta  az
önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az elfogadott 2018. évi közbeszerzési terv jelenlegi 1. módosítását egyrészről  Dunaújváros MJV
Önkormányzata nevében és helyett  eljáró Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  által  lefolytatásra kerülő
közbeszerzési  eljárások  teszik  szükségessé,  mely  eljárások  nem  kerültek  megindításra  a
közbeszerezési terv elkészítésékor általuk megadott  2018.  I.  félévében,  valamint  két  új  eljárás
feltüntetését kérték. A módosítás érint két jelenleg közbeszerezési tervben szereplő sort, melyben
egyik  beszerzés  in-house  beszerzés  keretében  került  megvalósításra,  a  másik  esetben  pedig
annak értékére tekintettel elegendő volt beszerzési eljárás lefolytatása, így ezen sorokat törölni
szükséges a jelenlegi közbeszerezési tervből. Továbbá Dunaújváros MJV Önkormányzata részéről
is  szükség  lesz  egy  új  közbeszerezési  eljárás  megindítására,  melyet  újonnan  létrehozott
tervsorként kell kezelni. 

A Kbt. 42.§ (3) alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy
a  tervben  foglaltakhoz  képest  módosított  közbeszerzésre  vonatkozó  eljárást  is  lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

1. A  közbeszerzési  tervben  eddig  szereplő  beszerzések  időbeli  ütemezésének
módosítása:

 
a) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 1. sora - " Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére

vonatkozó  eszközbeszerzés  (Modern  Városok  Program)"  közbeszerzési  eljárás
módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatozásában, melynek
oka, hogy támogatói okirat hiányában az eljárás megindítására legkorábban csak 2018. II.
félévében kerülhet sor. 

b) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 1. sora - " Vidámpark területének funkcióváltó
fejlesztése Modern Városok Program)" közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás
megindításának tervezett  időpontja vonatozásában,  melynek oka,  hogy támogatói  okirat
hiányában az eljárás megindítására legkorábban csak 2018. II. félévében kerülhet sor.

c) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 3. sora - " Dunaújvárosi kikötő úszómű (Modern
Városok Program)"  közbeszerzési  eljárás  módosításra került  az  eljárás megindításának
tervezett  időpontja  vonatozásában,  melynek  oka,  hogy  támogatói  okirat  hiányában  az
eljárás megindítására legkorábban csak 2018. II. félévében kerülhet sor.

d) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  5.  sora  -  "TOP-6.1.5.-15-DU1-2016-0001  -
Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban"
közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az  eljárás  megindításának  tervezett  időpontja
vonatozásában, melynek oka, hogy támogatói okirat hiányában az eljárás megindítására
legkorábban csak 2018. II. félévében kerülhet sor.

e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 9. sora - "Dunaújvárosi Csónakház felújítása"
közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az  eljárás  megindításának  tervezett  időpontja
vonatozásában, melynek oka, hogy támogatói okirat hiányában az eljárás megindítására
legkorábban csak 2018. II. félévében kerülhet sor.

f) A közbeszerzési terv II.  Építési beruházás 11. sora - "Dunaújváros Kézilabda Akadémia
beruházás kiviteli tervek és kivitelezés" közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás
megindításának tervezett időpontja vonatozásában, melynek oka, hogy az engedélyezési
tervek hiányában az eljárás megindítására legkorábban csak 2018. II. félévében kerülhet



sor.

2. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések törlése

a) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 4. sora - "TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld
Város (Dózsa Mozi  épületének és környezetének rekonstrukciója)" közbeszerzési eljárás
törlésre  került,  melynek  oka,  hogy  a  beszerzés  „in-house”  beszerzés  keretében  került
megvalósításra. 

b) A közbeszerzési  terv  III.  Szolgáltatás  megrendelés  3.  sora  -  "Dunaújváros  Kézilabda
Akadémia beruházás tervező kiválasztása" közbeszerzési eljárás törlésre került, melynek
oka,  hogy a  beszerzés értéke nem érte  el  a  közbeszerzési  értékhatárt,  így beszerzési
eljárás lefolytatásával került sor a szerződés megkötésére. 

3. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igényekkel:
 

a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges az II. Építési beruházás 12. sor „Dunaújvárosi
szennyvíztisztító - új sodorvonali vezeték építése" tárgyú közbeszerzési eljárással, melynek
oka,  hogy  a  szennyvízelvezetés  és  kezelés  zökkenőmentes  működéséhez  további
beruházás szükséges. 

b) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges az II. Építési beruházás 13. sor TOP-6.4.1.
„Mondbach kúria, Malom épület felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárással, melynek oka,
hogy  a  TOP  programok  megvalósításához  annak  értékére  tekintettel  közbeszerezési
eljárás lefolytatása szükséges.

c) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges az II. Építési beruházás 14. sor TOP-6.4.1.
„Baracsi  úti  arborétum felújítása"  tárgyú közbeszerzési  eljárással,  melynek oka,  hogy a
TOP  programok  megvalósításához  annak  értékére  tekintettel  közbeszerezési  eljárás
lefolytatása szükséges.

Fent  ismertetett  közbeszerzési  eljárás  tekintetében a  közgyűlésnek módosítania  szükséges az
önkormányzat  2018.  évi  közbeszerzési  tervét,  ezért  indítványozzuk  a  határozati  javaslat  és
melléklete elfogadását. 

A Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóság  által  működtetett  Közbeszerzési  Adatbázisban  –  amennyiben  a  Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a
tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon  történő  közzétételéig  kell
elérhetőnek lennie.”

A fentiekre tekintettel a közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles
közzétenni  úgy,  hogy  annak  a  tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

Az  előterjesztést az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság 2018.09.19-i  és  az  Önkormányzat
Bírálóbizottsága 2018.09.18-i rendkívüli  ülésén tárgyalja,  a bizottsági véleményeket a bizottsági
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot,  és  annak  mellékletét  képező  1.  számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (IX.20.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú

módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  2018.  évre  vonatkozó
közbeszerzési  tervének  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  az  önkormányzat  2018.  évre
vonatkozó  közbeszerzési  terve  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési ügyintéző

Határidő: a közzétételre 2018. október 1.
a  közzététel  időtartama  a  2018.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

Tóth Kálmán s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

az önkormányzat Bírálóbizottságának
elnöke


