
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.06.30.

Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Benkovics Kornélia osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Véleményező bizottság  :  
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.06.30.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.06.30.
Közbeszerzési és bíráló bizottság 2020.06.__.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2020.
(III.26.) határozatával döntött Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. A vállalkozó kezdeményezte a
számlázási feltételekre vonatkozóan szerződés módosítását. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 498-__/2020.
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

Dzsupin Andrea
Ügyintéző telefonszáma:  25/544-345

25/544-273
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: Salamonné Pintér Mónika.
Leadás dátuma: 2020.06.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.__.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.06.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.__.. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazás  



J A V A S L A T
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  146/2020.  (III.26.)  határozatával  döntött
Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési  munkák ellátása  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (1. számú melléklet). 

A vállalkozó kezdeményezte a számlázási feltételekre vonatkozóan a szerződés módosítását, akként, hogy el-
tekint a részszámlázási lehetőségtől, és a szerződés lejártakor 1 db végszámla benyújtására lesz jogosult. A
szerződés módosításának kezdeményezését a Roxin Group Kft. azzal indokolta, hogy a COVID-19 járvány
minden Önkormányzatra nem várt terheket, és többlet feladatokat rótt, így a végszámlás fizetési móddal sze-
retné segíteni Dunaújváros MJV Önkormányzatát, a járvány okozta nehéz helyzetben (2. számú melléklet).

A fentiekre tekintettel  a  WIT Zrt.  előkészítette a szerződésmódosítás tervezetét,  melynek jóváhagyása és
elfogadása után van lehetőség a szerződés módosítására. 
A szerződésmódosítás tervezete jelen előterjesztés 3. számú, míg a tárgyban megkötött alapszerződés a 4.
számú melléklete.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződés módosítását támogatni szíveskedjen.

Az előterjesztést  a Gazdasági,  Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi
Bizottság,  valamint a Közbeszerzési  és Bíráló Bizottság rendkívüli  bizottsági ülésén tárgyalja,  a bizottsági
véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2020. (VI.30.) határozata
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  146/2020. (III.26.) határozata alapján
2020. április 15-én „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védeke-
zési munkák ellátása” tárgyában a Roxin Group Kft-vel megkötött szerződés számlázási és fizetési
feltételeinek módosítását tartalmazó szerződésmódosítást támogatja akként, hogy a szerződéses idő-
szak lejártakor a vállalkozó 1 db végszámla benyújtására lesz jogosult.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban sze-
replő alapszerződés kötelezettségvállalására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyűlése 876/2019. (XII.23.) határozatával kötelezettséget vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Du-
naújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „4. Környezet-egészségügy –
3. Dologi kiadások” során nettó 14.100.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 2. pontban meghatározott
fedezet  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végre-
hajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. b melléklet Általános tartalék
sorra történő átcsoportosítását.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2020. évi költségvetés módosítás soron következő időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy  az  1.
pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében betervezésre kerül a szerződés teljes idősza-
kát tekintve 33.840.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 42.976.800,- Ft összegben.



5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
a jegyző

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

Határidő: - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a szerződés mó-
dosítás aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály vezetője

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására 2020. július 10.

Dunaújváros, 2020. június 30. 

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








