
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.12.05.

Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: Dr. Molnár István a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019.12.03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.12.03.
Közbeszerzési és  Bíráló bizottság 2019.12.03.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma:   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  tulajdonában  lévő  köztemető
üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. Jelen előterjesztés a  közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 27768-46/2019.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

Dzsupin Andrea
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019. ______ Ellenőrzés dátuma: 2019. _______
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:



J A V A S L A T

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményének megállapítására 

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  az  535/2019.  (IX.05.)  határozatával  döntött a
„Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  keretében”  Kbt.
Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (1. számú melléklet) 

A  közbeszerzési  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  (továbbiakban:EKR)  került
lefolytatásra, az WIT Zrt. (Ész-Ker Zrt. jogutódja) közreműködésével. Az EKR által készített bontási
jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. november 4. 12:00 óráig 1 db ajánlatot
nyújtottak be
Az EKR által elkészített bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Ajánlattevő neve: Dunaújvárosi KEGYELET Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros Temető Utca 60.

1. Nettó üzemeltetési díj mértéke/hó
(HUF)

6 150 000 Ft / Hó

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő
M/2. szakember többlettapasztalata
temetkezési szolgáltatások területen

(0-36 hónap)

140

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő
„temetkezési szolgáltató” OKJ
képzettségű személyek száma

(legfeljebb 5 fő)

2

Ajánlattevő által megajánlott nettó 6.150.000,- Ft/hó üzemeltetetési díj 60 hónapra számolva
mindösszesen nettó 369.000.000,- Ft ajánlati árat jelent.

Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  anyagi  fedezet  nettó  200.000.000,-  Ft  nem
elegendő  ajánlattevő  által  megajánlott  ajánlati  ár  figyelembevételével  a  szerződés
megkötéséhez,  így  a  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjára  tekintettel  az  eljárás
eredménytelenné nyilvánítható. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi  bizottság,  valamint  a  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság  2019.12.03-i  rendkívüli  bizottsági
ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(XII.05.) határozata
„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tár-

gyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  535/2019 (IX.05.) határozatával támogatta  a
„Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  keretében”



tárgyban  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  81. § (1) bekezdése szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.)Dunaújváros MJV Közgyűlése úgy határoz,  hogy a közbeszerzési  eljárás  eredménytelen,
figyelemmel a  Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege 200.000.000, - Ft +ÁFA, mely nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
ajánlatott tett ajánlattevővel.  

3.)Dunaújváros  MJV Közgyűlése  úgy határoz,  hogy Dunaújváros  MJV Önkormányzata,  mint
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján eltekint az ajánlat Kbt. 69. § szerinti bírálat és
értékelésétől és eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, mivel a tárgyi eljárásban egy ajánlat
került  benyújtásra,  amely  369.000.000,-  Ft  +ÁFA,  így  meghaladja  a  rendelkezésre  álló
anyagi fedezet összegét. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban
foglalt  eljárás  eredménytelenségéről  szóló  hirdetménynek  az  Európai  Unió  Hivatalos
Lapjában  valamint  az  Elektronikus  Közbeszerzési  Rendszerben  történő  megjelenéséről
gondoskodjon. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a közbeszerzési referensek

Határidő: -  a  tájékoztató  az  eljárás  eredményéről  szóló  hirdetmény
megjelenésére: 2019. december 30.

Dunaújváros, 2019. december 5. 

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi

Igazgatási és Jogi
bizottság elnöke 

Dr. Molnár István s.k.
a Közbeszerzési

és Bíráló
Bizottság elnöke






