
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.03.21.

Javaslat  „Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek  villamos
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 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: Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.03.19.
Pénzügyi Bizottság 2019.03.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.03.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.03.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.03.19.

   A napirendi pont rövid tartalma  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a „Dunaújváros
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek  villamos  energia  beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: -
Iktatószám: 432-34/2019.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
Rontó Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-380

Ügyintéző aláírása: Jegyző 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: 2019.______ Ellenőrzés dátuma: 2019._______
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  13/2019.  (I.17)  számú  határozatával
„Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek  villamos  energia
beszerzése” tárgyú  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  113.  §  (1)
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. (az előterjesztés 1.
számú melléklete)

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) ke-
rült lebonyolításra az ÉSZ-KER Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegy-
zőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2019.02.19. 10:00 óráig 5 db ajánlat érke-
zett, az alábbiak szerinti megajánlásokkal: 

Ajánlattevő rövid neve
Nettó ajánlati ár

(HUF/kWh) 

E2 Hungary Energiakereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. 22,06

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 20,97

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 21,50

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 20,71

23,36
NKM Áramszolgáltató Kft. 

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

Az eljárásban egy alkalommal került sor hiánypótlási felhívás kiküldésére, mely felhívásra az
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nem nyújtotta be e kért dokumentumo-
kat, így ajánlata a Kbt. 753.§ 81) e pontja alapján érvénytelen. 

A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot  az  E. ON Energiakereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő adta
nettó  20,71,-Ft/kWh+ÁFA ajánlati  árral.  Az  ajánlattevő  által  megajánlott  nettó  ajánlati  ár
alapján a szerződéses összeg a rendelkezésre álló fedezeten felül van, tekintettel arra, hogy
a közbeszerzési dokumentumokban az eljárást előkészítő városüzemeltetési és beruházási
osztály  a  szerződéses  időszak  alatt  (2019.  június  01.  –  2021.  január  31.)
energiafelhasználásra 250.000  kWh  fogyasztást  jelölt  meg,  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata 2019-2021 évi költségvetéseiben összesen nettó 5.800.000,- Ft összegben
biztosított fedezettel. 

A  szerződés  2019.  évi  fedezete  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  2019.  évi
költségvetéséről  szóló 6/2019.  (II.15) rendelete 5.  melléklet/2.  Városüzemeltetés/3.  dologi
kiadások soron biztosított.  

Ajánlattevő  az  alkalmassági  követelmények  és  kizáró  okok tekintetében  a  szükséges  és
előírt igazolásokat és nyilatkozatokat benyújtotta, így ezen gazdasági szereplő alkalmas a
szerződés teljesítésére. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  támogassa az  E.  ON  Energiakereskedelmi  Korlátolt
Felelősségű Társaság  (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő által benyújtott
ajánlat érvényesnek nyilvánítását, valamint tekintve, hogy a gazdasági szereplővel 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

___/2019. (III.21.) határozata

„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2018. (I.17.) határozatával támogatta a
„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia
beszerzése” 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  az  E2  Hungary  Energiakereskedelmi  és  Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest Infopark Sétány 1.) ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
Ajánlatkérő által 2019.03.01. napján megküldött „Hiánypótlási felhívás” tárgyú levélben
szereplő hiányt a hiánypótlási határidőn belül nem nyújtotta be.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően megállapítja, hogy  az  E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (1134 Budapest Váci Út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szem-
ben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat-
tevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – kü-
lönösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
követően  megállapítja,  hogy  az  ELMŰ-ÉMÁSZ  Energiakereskedő  Korlátolt
Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-74.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. §
(2) bekezdése alapján megfelelő

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően megállapítja,  hogy  az  NKM Áramszolgáltató Zrt.  (6720 Szeged Klauzál Tér 9.)
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően megállapítja,  hogy  az  MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1031 Budapest Szentendrei Út 207-209 ajánlattevő ajánlata a Kbt.
69. § (2) bekezdése alapján megfelelő.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően megállapítja, hogy az a közbeszerzési eljárás eredményes.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  foglalt  közbeszerzési
eljárásban a benyújtott  ajánlatok  alapján  az  E.  ON  Energiakereskedelmi  Korlátolt



Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Váci út 17.), mint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek, tekintettel arra, hogy ő
tette a legalacsonyabb értékű érvényes ajánlatot,  és felhatalmazza a Polgármestert  a
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 20,71,- Ft/kWh + Áfa.

9. A 8. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évi fedezete Dunaújváros MJV Önkor-
mányzatának 2019.  évi  költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15) rendelete 5. melléklet/2.
Városüzemeltetés/3. dologi kiadások soron biztosított.  

10.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.
pontban szereplő kötelezettségvállalás 2020-2021 évi fedezetét,  a 2020-2021 évi költ-
ségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeleteiben biztosí-
tani fogja. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a közbeszerzési referensek
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2019. május 31.

Dunaújváros, 2019. március 21.

          Hingyi László s.k.  Dr. Ragó Pál s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló
         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Iván László s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság

elnök


