
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő víztakarékos
eszközök beszerzésére és telepítésére

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Tóth Béla Vízinnovációs Kft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03. 12
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03. 13
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03. 12
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03. 12

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  MJV  sportlétesítményei  részére  történő  víztakarékos  eszközök  beszerzésére  és
telepítésére tesz javaslatot. A megtérülés ideje intézményektől függően eltérhet, de átlagosan 9-12
hónap, ezekkel az eszközökkel jelentős vízmegtakarítás érhető el.  Az előterjesztés a beérkezett
ajánlatok értékelésére és a nyertes kiválasztására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4199-2/2019.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: 2019.02.22 Ellenőrzés dátuma: 2019.02.22
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2019.02.25 Ellenőrzés dátuma: 2019.02.25
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk. 
Leadás dátuma: 2019.02.22 Ellenőrzés dátuma: 2019.02.22
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő víztakarékos

eszközök beszerzésére és telepítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  sportlétesítményei  részére  történő  víztakarékos  eszközök  beszerzésére  és
telepítésére tesz javaslatot. A megtérülés ideje intézményektől függően eltérhet, de átlagosan 9-12
hónap. Ezekkel az eszközökkel jelentős vízmegtakarítás érhető el.

A  Dunaújváros  sportlétesítményeinek  részére  víztakarékossági  eszközök  beszerzésére  és
telepítésére  Dunaújváros  MJV Polgármesterének  118/2019.  (II.14.)  határozata  alapján  ajánlatot
kértünk az alábbi gazdasági szereplőktől:

a) Név: Vízinnovációs Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Templom tér 19
Adószám: 26093358-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-188508
e-mail: vizinnovacioskft@gmail.com 

b) Név: ÖkoPatika Kft.
Cím: 1061 Budapest, Király utca 38
Adószám: 25336850-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-209239
e-mail: okopatikakft@gmail.com 

c) Név: ÖkoEnergia Program Kft.
Cím: 1085 Budapest, József Körút 36
Adószám: 23279117-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-958119
e-mail: okoenergia@okoenergia.com

Az ajánlattételi határidő 2019.02.22. 8:00 volt, mely határidőig 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatok
bontásáról készült jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú melléklete. (az ajánlatok teljes terjedel-
mükben a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon megtekinthetőek)

A legkedvezőbb ajánlatot a Vízinnovációs Kft. tette nettó 1.466.200 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó
1.862.074 Ft ajánlati árral, az előterjesztés 2. számú melléklete.

A víztakarékossági  eszközök  beszerzésének  és  telepítésének  fedezete  DMJV  Önkormányzata
2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7/a melléklet 13.
Sport célok és feladatok 13.4 sorának Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú
épületekben elnevezésű során bruttó 1.862.074,-Ft. fedezetet biztosít. 

A fentiekre tekintettel a beszerzési eljárás nyertese a Vízinnovációs Kft., mely vállalkozás által tett
ajánlati  ár fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében biztosított,
így  ezen  gazdasági  szereplővel  a  szerződés  megkötését  javasoljuk,  az  előterjesztés  3.  számú
melléklete. 

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság
2019.03.12-i  ülésén és 5 igen szavazattal,  a  pénzügyi  bizottság 2019.03.12-i  ülésén és 6 igen
szavazattal, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.13-i ülésén és 5 igen szavazattal,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.12-i ülésén 6 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

mailto:okoenergia@okoenergia.com
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019.(III.21.) határozata
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő víztakarékos

eszközök beszerzésére és telepítésére

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  elrendeli  a  Dunaújváros,
Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő víztakarékossági eszközök beszerzését és
telepítését,  bruttó 1.862.074,- Ft. összegben a Vízinnovációs Kft.-től (2040 Budaörs, Templom tér
19). 

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
A víztakarékossági  eszközök  beszerzésének  és  telepítésének  fedezete  DMJV  Önkormányzata
2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7/a melléklet 13.
Sport célok és feladatok 13.4 sorának Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú
épületekben elnevezésű során bruttó 1.862.074,-Ft. fedezetet biztosít. 

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével előkészített a Dunaújváros sportlétesítményei részére történő víztakarékossági
eszközök beszerzésére irányuló vállalkozási szerződés  aláírására a Vízinnovációs Kft.-vel  (2040
Budaörs,  Templom  tér  19.) továbbá,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 05.

Dunaújváros, 2019. március. 21.

 
          Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Iván László s.k.
az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke


