
Fedőlap

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

Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési el-
járás 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
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.09.12.
Pénzügyi Bizottság 2018.09.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.09.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.09.12.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.09.18.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  369/2018.  (VI.21.)
határozatával  „Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  bővítése”  tárgyban  közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról döntött. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
irányul.

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

Iktatószám: 9549-49/2018.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
Rontó Mónika

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: Salamonné P. Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018.09.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.09.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.09.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.09.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 369/2018. (VI.21.) határozatával „Dunaújváros  térfel-
ügyeleti kamerarendszerének bővítése”  tárgyban  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el (1. számú
melléklet). 

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) került le-
bonyolításra az ÉSZ-KER Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alap-
ján az ajánlattételi határidőig, azaz 2018.07.17. 13:00 óráig 2 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerin-
ti megajánlásokkal: 

Ajánlattevő megnevezé-
se

Ajánlat

Nettó ajánlati
ár

Jótállás
időtartama

(hónap)

12ERANDO Biztonság-
technikai Tanácsadó és

Kereskedelmi Kft.
41 752 742 Ft 36

43 968 530 Ft
NBB Vagyonvédelmi Kft.

Az EKR által elkészített bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

Az  eljárás  során  2018.07.24.  napján  hiánypótlási  felhívás  kiküldésére  került  sor,  mely
hiánypótlásnak a felkért ajánlattevő határidőn belül megfelelően eleget tett.

Az eljárás eredményének megállapításához szükség volt  kizáró okok és alkalmassági követelmé-
nyek tekintetében az ajánlattételi  felhívásban előírt  igazolások benyújtására,  melyre Dunaújváros
MJV Polgármesterének 723/2018. (VIII.14) számú határozata alapján került sor.  (előterjesztés 3.
számú melléklete)

Az ajánlatok bírálatát követően megállapítható, hogy az eljárás eredményes, a gazdasági szereplők
által megajánlott ajánlati árak a rendelkezésre álló fedezeten belüliek, így a szerződés a közgyűlés
döntését követően megköthető a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot adó ERANDO Biztonság-
technikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel. 

Az árubeszerzés megrendelés 2018. évben megvalósuló költségeinek fedezete  Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8/1. „Térfelügyeleti rendszer bővíté-
se (13db)”, és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete  7.a. melléklet 8/2.
„Térfelügyeleti rendszer bővítése”során rendelkezésre áll.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság és 7 igen szavazattal, a
pénzügyi  bizottság  és  4  igen  szavazattal,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt. Az előterjesztést
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  és  az  önkormányzat  bírálóbizottsága  rendkívüli  ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2018.(IX.20.) határozata

„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról

1.)Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  369/2018.  (VI.21.)  határozatával  támogatta
Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése tárgyban a közbeszerzésekről szó-
ló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását.

2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás lefolytatását követően
megállapítja,  hogy  az ERANDO  Biztonságtechnikai  Tanácsadó  és  Kereskedelmi  Kft.
(Székhely:  1139 Budapest  Teve Utca 51/b.) ajánlattevő által  benyújtott  ajánlat  érvényes,
vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Aján-
lattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – külö-
nösen a Kbt.-ben – foglaltaknak

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás lefolytatását követő-
en megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás
keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Ke-
reskedelmi Kft. -t  (Székhely: 1139 Budapest Teve Utca 51/b.), mint a legkedvezőbb érvé-
nyes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Pol-
gármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 41.752. 742,-
Ft.

5.)  A 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 369/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított.

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. október 15.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20. 

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

   






