
Fedőlap

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

Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-
fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folya-

matos elvégzésére” tárgyban indított 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.__.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.12.__.

   A  napirendi  pont  rövid  tartalma:   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  „Vállalkozási
keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén  található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az
övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”  tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.  Jelen előterjesztés a  közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 28035-59/2019.
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
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,

erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés,
takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének

megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 534/2019. (IX.05.) határozatával döntött Dunaújváros Megyei Jogú
Város  közigazgatási  területén  belül  a  buszmegállók,  parkok,  erdős  területek  és  övárkok
takarításának  folyamatos  biztosítására a  Kbt.  Második  Rész  szerinti  nyílt közbeszerzési  eljárás
lefolytatásáról. (1. számú melléklet) 

A  közbeszerzési  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  (továbbiakban:EKR)  került
lefolytatásra, a WIT ZRt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján az
ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. október 18. 14:00 óráig 2 db ajánlatot nyújtottak be. 

1. ajánlattevő neve:  DHHF Dunaújvárosi  Hátrányos Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit
Kft.

2. ajánlattevő neve: KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

AJÁNLATOK

Dunaújvárosi
Hátrányos
Helyzetűek

Foglalkoztatásáért
Nonprofit Kft.

KISS KERT 2006
Kertészeti,

Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Megajánlás

1. Nettó ajánlati ár/év (nettó HUF) 84 998 984,- Ft 85 423 486,- Ft

2.
Hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos
helyzetű munkavállalók alkalmazása

(maximum 3 fő)
3 3

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

Ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak a rendelkezésre álló fedezeten belül vannak. Az eljárás
során hiánypótlás elrendelésére került sor, melyet ajánlattevők az előírt határidőben teljesítettek.

Ajánlatkérő 2019.11.13. napján felkérte ajánlattevőket, a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel  az  ajánlatuk  fenntartására,  azon  oknál  fogja,  hogy  Ajánlatkérő  az  ajánlati  kötöttség
lejártának időpontjáig  (2019.11.18.  23:59 óra)  várhatóan nem tudja  meghozni  az eljárást  lezáró
döntését.

1) A  DHHF Dunaújvárosi  Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.  (2400
Dunaújváros, Városháza tér 1.)  ajánlattevő nyilatkozott, ezzel ajánlata fenntartottnak minő-
sül.

2) Az KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (8000 Székesfehérvár Kadocsa Utca 48.) ajánlattevő nem nyilatkozott, ezzel ajánlata
fenntartottnak minősül.

Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő (2019. november 05. 16:00 óra) lejártát követően a benyújtott
hiánypótlást áttanulmányozta és a DHHF Nonprofit Kft. vonatkozásában felvilágosítás-kérést rendelt
el, melyet ajánlattevő határidőn belül teljesített. 

A fenti tárgyban legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplőt [DHHF Dunaújvárosi Hátrányos
Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)], Dunaújváros
MJV  Polgármesterének  806/2019.  (XI.21.)  határozata  alapján  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt



igazolások benyújtására kértük, továbbá mivel  ajánlattevő esetében, a Kbt.  69. § (4) bekezdése
szerint benyújtandó igazolásokat az eljárásban benyújtott ajánlata tartalmazta, azonban a csatolt
nyilatkozatok,  továbbá  a  műszaki,  illetve  szakmai  alkalmassági  követelmények  teljesítésének
igazolásai nem megfelelően kerültek benyújtásra, így hiánypótlás kiküldésére került sor.
Dunaújváros  MJV Polgármesterének  806/2019.  (XI.21.)  határozata  jelen  előterjesztés  3.  számú
melléklete.

Ajánlattevő  a  hiánypótlási  határidőn  belül  (2019.11.26.  12:00)  megfelelően  benyújtotta
hiánypótlását.

A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  az DHHF  Dunaújvárosi  Hátrányos  Helyzetűek
Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.  (2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.),  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.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  vonatkozásában  támogassa  a  DHHF  Dunaújvárosi
Hátrányos  Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.  ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat
érvényesnek nyilvánítását,  és tekintve,  hogy vele  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 bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság rendkívüli bizottsági ülésen 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

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés,

takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2019 (IX.05.) határozatával támogatta  a
„Vállalkozási  keretszerződés Dunaújváros közigazgatási  területén található parkokban,  er-
dős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, ta-
karítás folyamatos elvégzésére” tárgyban  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megállapítja, hogy a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit
Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele
szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján-
lattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – külö-
nösen 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 az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás ke-
retében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglal-
koztatásáért Nonprofit Kft.-t (Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.), mint a leg-
kedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és fel-
hatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege
nettó 84 998 984,- Ft/év, mindösszesen 169.997.968,- Ft + ÁFA, bruttó 215.897.419,- Ft.

5.) Az 6.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének  354/2019. (IX.05) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata  2020. - 2021. évi költségvetéseiben biztosított lesz.

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. december 31.

Dunaújváros, 2019. december 5.

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi Igazgatási

és Jogi Bizottság elnöke

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

Bizottság elnöke
Dr. Molnár István s.k.
a Közbeszerzési és

Bíráló Bizottság elnöke








