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Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyban
indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó:  Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnöke 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

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

Meghívott: -

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

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma:   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  „Dunaújváros
közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 27764-52/2019.
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:
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:



J A V A S L A T

„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyban indult köz-
beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 533/2019. (IX.05.) határozatával „Dunaújváros közvilá-
gítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CX-
LIII. törvény  113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el (1.
számú melléklet). 

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) került le-
bonyolításra a WIT Zrt. (az Ész-Ker Zrt. jogutódja) közreműködésével. Az EKR által készített bontási
jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2019.10.09. 12:00 óráig 4 db ajánlat érkezett,
az alábbiak szerinti megajánlásokkal: 

Ajánlattevő megnevezése Nettó ajánlati ár
(HUF/kWh)

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Fele-
lősségű Társaság

20,5

E.ON Energiakereskedelmi  Korlátolt  Felelőssé-
gű Társaság

19,56

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 19,8

NKM Energia Zrt. 20,95

Az elektronikus közbeszerzési  rendszer által  készített  bontási  jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2.
számú melléklete.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattévőt fel kellett hívni a
kizáró  okok  és  alkalmassági  követelmények  tekintetében  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt
igazolások benyújtására. 

A  fenti  tárgyban  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  gazdasági  szereplőt  [E.ON  Energiakereskedelmi
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1134  Budapest  Váci  Út  17.)],  Dunaújváros  MJV
Polgármesterének  806/2019.  (XI.21.)  határozata  alapján  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt
igazolások benyújtására kértük. Dunaújváros MJV Polgármesterének 806/2019. (XI.21.) határozata
jelen előterjesztés 3. számú melléklete.

Az igazolások benyújtására a határidő 2019.11.26. 13:00 óra volt,  mely időpontig az Ajánlattevő
megfelelően benyújtotta igazolását.

A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  az E.ON  Energiakereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű
Társaság (1134 Budapest Váci Út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben
nem  áll  fenn  kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére.  Ajánlattevő  ajánlata
megfelel  az ajánlattételi  felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben –
foglaltaknak, így a közbeszerzési eljárás eredményes.

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  533/2019.  (IX.05.)  határozatának  2.  pontja  értelmében
27.000.000,-  Ft  +  ÁFA  fedezetet  biztosítására  vállalt  kötelezettséget.  Ajánlattevő  által
megajánlott  19,56  Ft/kWh  ajánlati  ár  a  felhasználni  kívánt  1.600.000  +10%  (opcio)  kWh
fogyasztást  tekintve  mindösszesen  34.425.600,-  Ft  +  ÁFA fedezet  biztosítását  igényli,  így
Dunaújváros MJV Közgyűlésének  kötelezettséget kell vállalnia a fedezet 7.425.600,-Ft + ÁFA
kiegészítésére ahhoz, hogy a villamos energia beszerzése 2020. évre biztosított legyen.



Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  vonatkozásában  támogassa az  E.ON
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (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  a Pénzügyi,  Gazdasági  és Városüzemeltetési,  az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 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

„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyban indult köz-
beszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.)Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  533/2019.  (IX.05.)  határozatával  támogatta
„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megállapítja, hogy az  E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134
Budapest Váci Út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes, vele szemben nem áll
fenn  kizáró  ok  és  ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére.  Ajánlattevő  ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben
– foglaltaknak.

3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 533/2019. (IX.05.) határo-
zatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő közbeszerzési eljárás vo-
natkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.- 2021. évi költségve-
téseiben mindösszesen 27.000.000,- Ft + ÁFA összegű fedezetvállalását további 7.425.600,-
Ft + Áfa összegben, így mindösszesen 34.425.600,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

5.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás ke-
retében benyújtott ajánlatok alapján az  E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (1134 Budapest  Váci Út 17.,)  mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot  benyújtó
gazdasági szervezetet  nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kap-
csolódó szerződés aláírására. 



Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a közbeszerzési referensek

Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.
6.) Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 5.) pontban foglalt kötelezettségvállalást
a 2020.-2021. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                     a jegyző

-  a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

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

 






