
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.12.13.

Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkok-
ban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétsze-
dés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megálla-

pítására 

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 2018.12.11.
Pénzügyi Bizottság 2018.12.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.12.11.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.12.11.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.12.11.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  belül  a
buszmegállók,  parkok,  erdős  területek  és  övárkok  takarításának  folyamatos  biztosítására  közbeszerzési
eljárás lefolytatását  követően van lehetőség szerződést  kötni.  Jelen előterjesztés a  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására irányul.

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

Iktatószám: 25400-38/2018.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
Rontó Mónika

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
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,

erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés,
takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének

megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 534/2018. (X.18.) határozatával döntött Dunaújváros Megyei Jogú
Város  közigazgatási  területén  belül  a  buszmegállók,  parkok,  erdős  területek  és  övárkok
takarításának folyamatos biztosítására a Kbt.  Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott,
nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (1.számú melléklet)

A  közbeszerzési  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  (továbbiakban:EKR)  került
lebonyolításra.  Az  eljárás  megindításáról  szóló  összefoglaló  tájékoztatás  publikálása  az  EKR
portálra 2018.10.1-én megtörtént. Az ajánlattételre Dunaújváros MJV Önkormányzata által felhívott
gazdasági szereplők az alábbiak voltak:

a) Név: DHHF Nonprofit Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
e-mail: dhhf.kft@gmail.com

b) Név: Top Clean – Szer Kft.
Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 32/b 1.ép.
e-mail: clean.trend17@gmail.com

c) Név: PÁKO-DV Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Holdvirág utca 10. fsz. 1.
e-mail: milanpalkovics@gmail.com

A fentieken kívül az alábbi gazdasági szereplő jelezte érdeklődését az eljárás iránt:
a) Név: BBM Budaber Zrt.

Székhely: 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.
e-mail: palyazatok@budaber.hu

Az előzetes érdeklődők listáját jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 
Az  ajánlattételhez  szükséges  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumokat  az  EKR  2018.11.05.
napján küldte meg a gazdasági szereplők részére. Az ajánlattételi határidő 2018.11.16-a volt, mely
napig egyetlen ajánlattevő a DHHF Nonprofit Kft. nyújtott be ajánlatot. 
Az ajánlatok bontásáról az EKR által készített bontási jegyzőkönyvet jelen előterjesztés 3. számú
melléklete tartalmazza. 

Az eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő az alábbiak voltak:

a) Ajánlattevő neve:  DHHF Nonprofit Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Értékelési szempont Ajánlat

1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) 64.917.913,64 Ft

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 3
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Az ajánlattevő  esetében  hiánypótlási  felhívás  került  kiküldésre  2018.11.21-én,  mely  felhívásban
szereplő dokumentumok benyújtására az ajánlattevő a hiánypótlási határidőben eleget tett. 

Az  eljárás  eredményének megállapításához  szükség volt  közbenső döntés meghozatalára,  mert
ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a 69. § (4) bekezdés szerinti igazolását, az azonban nem felelt
meg  a  felhívásban  előírtaknak,  így  a  továbbiakban  hiánypótlás  elrendelésére  volt  szükség  a
vonatkozó igazolással kapcsolatban. 
A  fentiekre  tekintettel  Dunaújváros  MJV  Polgármestere  a  958/2018.  (XI.27)  határozatával  a
hiánypótlást rendelt el a vonatkozó igazolással kapcsolatban.
A polgármesteri határozat alapján a DHHF Nonprofit  Kft. 2018.11.29-én eleget tett a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak, melyet követően az eljárás eredménye megállapítható. 

A  közbeszerzési  eljárásban  közreműködő  ÉSZ-KER  Zrt.  tájékoztatása  szerint  az  értékelési
szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő  DHHF Nonprofit Kft. (2400
Dunaújváros, Városháza tér 1.) a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat benyújtotta.

A legkedvezőbb ajánlatot az DHHF Nonprofit Kft. (Székhelye:  2400 Dunaújváros, Városháza tér
1.) ajánlattevő adta nettó 64.917.913,64 Ft ajánlati árral és  3 fő hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazásával.  Az ajánlattevő  a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat benyújtotta 

Az ajánlattevő által a fentebb jelzett megajánlott nettó ajánlati ár alapján a szerződéses összeg a
rendelkezésre álló fedezeten belül van. 

Kérjük  a Tisztelt  Közgyűlést  a fenti  eljárás  vonatkozásában támogassa a  DHHF Nonprofit  Kft.
(Székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényesnek
nyilvánítását,  és  tekintve,  hogy  vele  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  –  vagyis  az  ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a szerződés megkötését. 

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési
bizottság, a pénzügyi bizottság a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és az
önkormányzat  bírálóbizottsága rendkívüli  bizottsági 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.(XII.13.) határozata

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés,

takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  534/2018.  (X.18.)  határozatával  támogatta  a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás
területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi  buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás
folyamatos elvégzésére” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt
eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően
megállapítja, hogy a DHHF Dunaújváros Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit
Kft(2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  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.



3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően
megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően a szerződés megkötését a DHHF Dunaújváros Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatá-
sáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy
ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

5) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.)  pontban  foglalt  közbeszerzési  eljárás
keretében  benyújtott  ajánlatok  alapján  DHHF  Dunaújváros  Hátrányos  Helyzetűek
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.–t (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.), mint a legkedvezőbb
érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja  nyertesnek  és  felhatalmazza  a
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege 64.917.913,64 Ft +
ÁFA.

6) Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
534/2018. (X.18.) határozatával kötelezettséget vállalt.

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. december 28.

Dunaújváros, 2018. december 13.

                  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

   


