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                    Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: -
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Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2020.02.11.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság       2020.02.11.

     
A napirendi  pont  rövid  tartalma: A DMJV  Polgármesteri  Hivatal  Gyepmesteri  telepén  a
férőhelyek  bővítése  tárgyában  árajánlatok  érkeztek.  Az  előterjesztés  a  nyertes  ajánlat
kiválasztására tesz javaslatot. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám:1962-8/2019

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére új

kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Gyepmesteri telepén jelenleg az összes kennel megtelt, így az
újonnan befogott kutyákat nem lehet megfelelően elhelyezni. 

A probléma megoldása érdekében 10 db új kennel beszerzését tervezzük, melyek beszerzésére
és telepítése árajánlatok érkeztek be. Az ajánlatokat az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (1) és (9) bekezdése alapján „a
Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  törvényben  meghatározott  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem érő árubeszerzés,  építési  beruházás és szolgáltatás megrendelés,  építési
koncesszió, szolgáltatási koncesszió (a továbbiakban együtt: beszerzés), amely beszerzés nem
tartozik  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  hatálya  alá,”  „a  döntés
meghozatalához legalább három árajánlat együttes beszerzése szükséges.” 

Sorsz. Ajánlatadó Ajánlati ár (bruttó)

1. Blueberyl Kft. 1.494.000,-Ft

2. SINB Kennel Szabó Gábor EV. 2.878.041,-Ft

3. Profi-Garage Magyarország -

A megadott  határidőig  két  árajánlat  érkezett  be.  A Profi-Garage  Magyarország  az  ajánlati
felhívás ellenére nem küldött árajánlatot. 

A 10 db kennel beszerzésére, szállítására és telepítésére a legkedvezőbb ajánlatot a Blueberyl
Kft. adta. Ugyanakkor Létai Attila gyepmester szakmai véleménye szerint (3. számú melléklet) a
SINB  Kennel  által  forgalmazott  termékek  mind  minőségükben,  mind  időtállóságukban  is
megfelelőbbek, ezért javasolja a SINB Kennel ajánlatát elfogadásra.

Az előterjesztés A.) és B.) határozati javaslatot tartalmaz.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a győztes ajánlat kiválasztására, valamint a határozati javaslat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésének támogatására. 

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

A.)     
HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (II.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére új
kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
gyepmesteri  telepere a 10 db új  kennel  beszerzését  és telepítését  bruttó 1.494.000,-Ft
összegért a Blueberyl Kft-től rendeli meg.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
kötelezettségvállalás fedezetét  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020.
évi költségvetés 7/b. melléklet „1.Városfejlesztés és rendezés” fejezet „1. Gyepmesteri telep
felújítása” megnevezésű soráról átcsoportosítás útján biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
hogy a határozat első pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződést
a Blueberyl Kft.-vel írja alá.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
                                  a polgármester 
                                 -a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                                  a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                                  a Költségvetési és pénzügyi Osztály vezetője

     Határidő: 2020. február 28.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése alkalmával vegye figyelembe.

Felelős:-a határozat végrehajtásáért 
a polgármester
-a költségvetés módosításnak  előkészítésében való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán            Tóth Kálmán
    Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési

   elnöke         Bizottság elnöke

B.)     
HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (II.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére új
kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
gyepmesteri  telepere a 10 db új  kennel  beszerzését  és telepítését  bruttó 2.878.041,-Ft
összegért a SINB Kennel Szabó Gábor egyéni vállalkozótól rendeli meg.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
kötelezettségvállalás fedezetét  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020.
évi költségvetés 7/b. melléklet „1.Városfejlesztés és rendezés” fejezet „1. Gyepmesteri telep
felújítása” megnevezésű soráról átcsoportosítás útján biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
hogy a határozat első pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződést
a SINB Kennel Szabó Gábor egyéni vállalkozóval írja alá.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
                                  a polgármester 
                                 -a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                                  a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                                  a Költségvetési és pénzügyi Osztály vezetője

     Határidő: 2020. február 28.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése alkalmával vegye figyelembe.

Felelős:-a határozat végrehajtásáért 
a polgármester
-a költségvetés módosításnak  előkészítésében való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán            Tóth Kálmán
    Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési

   elnöke         Bizottság elnöke












