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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 05. 30.

Javaslat  az  önkormányzat  hivatalos  internetes  honlapja  (dunaujvaros.hu)
üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes pályázatának
megállapítására

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 ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 172/2019.  (III.21.)  határozatában döntött  arról,  hogy az
önkormányzati honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárással választja
ki az üzemeltetőt és döntött arról, hogy mely gazdasági társaságokat kéri fel ajánlattételre.

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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu)

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes
pályázatának megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 172/2019.  (III.21.)  határozatában döntött  arról,  hogy az
önkormányzati honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárással választja
ki az üzemeltetőt és döntött arról, hogy mely gazdasági társaságokat kéri fel ajánlattételre.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az önkormányzati  honlap üzemeltetésére hirdetmény nélküli  nyílt  beszerzési  eljárásra az
alábbi gazdasági társaságokat kérte fel Dunaújváros MJV Önkormányzata ajánlattételre:
- OM Design Kft. (2400 Dunaújváros, Devecseri u. 4.) ajánlott összeg bruttó 330.200,- Ft/hó
(az előterjesztés 2. számú melléklete);
-  Ezerszó  Reklám,  Kiadói  és  Média  Szolgáltató  Kft.  (8060  Mór,  Lovarda  u.  7.),  ajánlott
összeg bruttó 349.250,- Ft (az előterjesztés 3. számú melléklete);
- Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos u. 4.) ajánlott összeg bruttó 273.050,- Ft (az
előterjesztés 4. számú melléklete)

A  2019.  évi  költségvetés  honlap  üzemeltetésre  tartalmazza  a  megfelelő  összegű
előirányzatot, ennek okán a költségvetés módosítása nem szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, és az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (V.30.) határozata
az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére kiírt
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának megállapítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az önkormányzat hivatalos
internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó hirdetmény nélküli  nyílt
beszerzési eljárás nyertes pályázatát a Qualityweb Kft. nyújtotta be, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester
               a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
               a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály

                 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 

számított 8 nap

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


