
Fedőlap

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

Javaslat  az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a

beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László

Meghívott: Dr. Petánszki Lajos Jogi és Közgyűlési osztályvezető

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2019.03.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 644/2016. (X.20.) határozatával döntött

arról, hogy 36 hónapra, 2019. október 27-ig a Qualityweb Kft.-t bízza meg az önkormányzati honlap üzemel-

tetésével. Fentiekre tekintettel ajánlattételi felhívás elkészítése válik szükségessé.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 14613/2019.

Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2018.01. Ellenőrzés dátuma: 2019.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési

eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 644/2016. (X.20.) határozatával döntött arról, hogy 36 hónapra,
2019. október 27-ig a Qualityweb Kft.-t bízza meg az önkormányzati honlap üzemeltetésével. Fen-
tiekre tekintettel ajánlattételi felhívás elkészítése válik szükségessé. (az előterjesztés 1. számú
melléklete: közgyűlési határozat és vállalkozási szerződés)

A fent említett gazdasági társaság megbízási díja 215.000,- Ft + Áfa/hó volt, ez 36 hónapra mind-
összesen 7.740.000,- Ft + Áfa összeget jelent. 

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (3) bekezdése szerint:
„(3)  Az  egyes beszerzési  tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti  értékhatárokat  a központi

költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Az egyes beszerzési tárgyak esetében
alkalmazandó  -  (2)  bekezdés  szerinti  európai  uniós  jogi  aktusban  meghatározott  -  uniós
értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell.”

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-a határozza meg
a közbeszerzési értékhatárokat:

„72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) 
bekezdés   b)   pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződé-
sekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig  

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.”

Fentiekre tekintettel a honlap üzemeltetésével kapcsolatosan nem szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatása,  azonban  amennyiben  a  Qualityweb  Kft.  adja  a  legjobb  ajánlatot,  akkor  szükséges
vizsgálni a szolgáltatás összegét.

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló
szabályzata IV. 9. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„9.  A  nettó  100.000,-  Ft-ot  meghaladó,  de  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  egyedi
beszerzési  érték  esetén  a  kötelezettségvállalás  kizárólag  írásban  Megrendelővel,  vagy
szerződéssel,  amennyiben  jogszabály  másként  nem  rendelkezik  legalább  három  különböző
gazdasági szereplő részére egyidejűleg írásban megküldött ajánlatkérés alapján történik.”

Ennek okán szükséges három gazdasági szereplő megjelölése.

A szerződés megkötésének tervezett ideje 36 hónap. 

A fenti tárgyban az alábbi gazdasági szereplőket kérnénk fel ajánlattételre, mely szereplők hasonló
tárgyú üzemeltetésben rendelkeznek referenciával:
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1. Qualtyweb Kft.
Adószám: 24256913-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros, Álmos utca 4.
E-mail: info@qualityweb.hu

2. OM Design Kft. 
Adószám: 11746122-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros, Devecseri u. 4.
E-mail: kpergel@omartstudio.com

3. Ezerszó Reklám, Kiadói és Média Szolgáltató Bt.
 Adószám: 20135609-2-07
Székhely: 8060 Mór, Lovarda u. 7.
E-mail: mail@ezerszo.hu

Az eljárás lebonyolításához szükséges fedezet, vagyis a megbízási díj a jelenlegi szerződés sze-
rinti összegben rendelkezésre áll DMJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében. 

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (III.21.) határozata

az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszer-
zési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az önkormányzati honlap üze-
meltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
hatálya alá,  önkormányzati beszerzési eljárást kíván lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1.
mellékletében csatolt vállalkozási szerződés tervezetét, a 2. mellékletében csatolt ajánlatkérést.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt feladat
megvalósításához  a  határozat1,  és  2.  mellékletei  megküldésével,  az  ajánlatkéréshez
szükséges lépéseket tegye meg az alábbi gazdasági társaságok felé:

1. Qualtyweb Kft.
Adószám: 24256913-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros, Álmos utca 4.
E-mail: info@qualityweb.hu

2. OM Design Kft. 
Adószám: 11746122-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros, Devecseri u. 4.
E-mail: kpergel@omartstudio.com

3. Ezerszó Reklám, Kiadói és Média Szolgáltató Bt.
 Adószám: 20135609-2-07
Székhely: 8060 Mór, Lovarda u. 7.
E-mail: mail@ezerszo.hu

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 
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- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály

Határidő:  a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére:  az előkészítő osztálynak
való megküldését követő nyolc napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban jelzett
ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 2019. áprilisi ülésére.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladat ellátására fedezetet biztosít a 2019. évi
költségvetésben, melyet a legjobb ajánlat szerint fog meghatározni későbbiekben.

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  szerződés
időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az Önkormányzat 2019.-2020-
2021. évi költségvetéseiben biztosítja.

Felelős  : - határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály

Dunaújváros, 2019. március 21.

                 Hingyi László s.k.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi igazgatási és jogi    bizottság elnöke


