
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. június 30.

Javaslat  a  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója  műszaki  felülvizsgálatára  bekért
árajánlatok elbírálására

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Meghívott: ----

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 06. 30.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 06. 30.

Az előterjesztés rövid tartalma: A polgármester 589/2020. (VI.17.) határozata alapján
bekért árajánlatok elbírálása.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 29969-4/2020
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 544-155
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
a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért árajánlatok

elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere az 589/2020. (VI.17.)  határozatában a
dunaújvárosi  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciójának  speciális  műszaki  felülvizsgálata
tárgyában  ajánlatkérést  rendelt  el,  és  három  gazdasági  szereplőt  kért  fel  ajánlat
benyújtására (1-2. melléklet). Az ajánlat benyújtásának határideje 2020. június 23. napja
volt.

A megadott határidőre mindhárom gazdasági szereplő benyújtotta ajánlatát a következők
szerint (3-4. melléklet):

A Centrum Technology Kft. árajánlatában a vállalkozó díja két részből áll. Az első rész
bruttó  1.270.000  Ft  (nettó  1.000.000,-  Ft  +  ÁFA)  lenne,  ehhez  második  részként
hozzáadódna még abban az esetben, ha az önkormányzat oldalán káresemény marad el,
illetve szavatossági igényt tud érvényesíteni, a megtakarított összeg 15%-a, de legfeljebb
bruttó 17.145.000,- Ft (nettó 13.500.000,- Ft + ÁFA), vagyis összesen maximum bruttó
18.415.000,- Ft.

A VITUKI Hungary Kft. ajánlata a tevékenység elvégzésére bruttó 18.923.000,- Ft (nettó
14.900.000,- Ft + ÁFA).

A beérkezett két ajánlat közül a Centrum Technology Kft. árajánlata a kedvezőbb, és egyik
ajánlat sem haladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, mely szolgáltatás megrendelés
esetén nettó 15.000.000 Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének gazdálkodás rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.)  önkormányzati  rendelete 40. § (7) szerint  „Ha az önkormányzat
beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el,
a  beszerzéshez  kapcsolódó  minden  döntés,  így  különösen  az  ajánlattevők  körének
kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.”

A polgármesteri határozat 3. pontja a határozat 1. pontjában meghatározott célra bruttó
15.000.000,- Ft keretösszeget biztosított, mely összeget mindkét beérkezett ajánlat teljes
díja meghaladja, ezért a határozat e pontját módosítani szükséges.

Az  előterjesztést  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  valamint  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2020.  június  30-ai  ülésén  tárgyalta  meg.  A
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé, melynek
kérjük elfogadását.



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
…./2020. (VI.30.) határozata

a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért árajánlatok
elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy
a sodorvonali vezeték rekonstrukciójának műszaki felülvizsgálata megtörténjen.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  műszaki  felülvizsgálatot  –  benyújtott  árajánlata  alapján  –  a  Centrum
Technology Kft.-től (székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 6., adószáma: 27331710-2-42)
rendeli  meg  bruttó  1.270.000,-  Ft,  továbbá  abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat
oldalán  káresemény  marad  el,  illetve  szavatossági  igényt  tud  érvényesíteni,  a
megtakarított összeg 15%-a, de legfeljebb bruttó 17.145.000,- Ft (nettó 13.500.000,- Ft +
ÁFA), vagyis összesen maximum bruttó 18.415.000,- Ft összegű vállalkozói díjért.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a Centrum Technology Kft.-vel megkötendő
vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      az aljegyző

Határidő:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2020. július 15.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Polgármesterének  árajánlat  bekérése  a  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója
műszaki  felülvizsgálatáról  szóló 589/2020.  (VI.17.)  határozatának  3.  pontját  akként
módosítja,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  célra  bruttó  18.415.000,-  Ft  összeget
biztosít, melynek fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetési rendeletének 7.a melléklet 5. víziközmű-szolgáltatás 5.2. szennyvíztisztító-
telep új sodorvonali  vezeték kivitelezés elnevezésű sorról  az 5. melléklet 5. víziközmű-
szolgáltatás 3. dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4.
pontban foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetési rendelet soron következő
módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:   2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor

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
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