
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16.

Javaslat „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó:  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

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.07.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.07.14.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2020.07.14

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 148/2020.
(III.26.) határozatával döntött a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve:     Beszerzési, Működtetési és 

Informatikai Osztály
Iktatószám: 4871-99/2020.

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: 2020.07.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.07.__.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.07.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.07.__. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazás  



J A V A S L A T
„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

148/2020.  (III.26.)  határozatával  döntött  a  „Médiarendszer  üzemeltetése” tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindításáról (1. számú melléklet).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti tárgyban a feladatot ellátó szervezet kiválasztásához
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós értékhatárt
meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárást [Kbt. 81. § (1) bekezdés] indított 2020. április 07. napján. 
Az  eljárás  iránt  érdeklődő  gazdasági  szereplő  kiegészítő  tájékoztatás  kéréssel  fordult  az  elektronikus
közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül Ajánlatkérő felé 2020. május 12. napján. Ajánlatkérő
2020. május 18. napján a kiegészítő tájékoztatást megküldte az EKR-en keresztül az ajánlat iránt érdeklődő
gazdasági szereplők részére.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat  2 alkalommal  2020. április 24.,
valamint 2020. május 19. napján módosította a helyesbítés közzétételre való megküldésével, feladásával.

Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján  az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.06.05
12:00 óra) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett, az alábbiak szerinti megajánlásokkal:

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő
székhelye:

Nettó
ajánlati

ár/hónap
(HUF):

Az M2. a) alkal-
massági köve-
telmény tekin-
tetében bemu-
tatott szakem-
ber média me-
nedzser
szakterületen 
szerzett többlet
tapasztalata 
(min. 0 hónap, 
max. 36 hó-
nap):

Az M2. b) alkal-
massági köve-
telmény tekin-
tetében bemu-
tatott szakem-
ber média gaz-
dálkodás
szakterületen 
szerzett többlet
tapasztalata 
(min. 0 hónap, 
max. 36 hónap)

Az M2. c) alkal-
massági köve-
telmény tekinte-
tében bemuta-
tott szakember 
média termékek 
gyártás
szakterületen 
szerzett többlet 
tapasztalata 
(min. 0 hónap, 
max. 36 hónap)

DS  Média  Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

2400  Dunaújváros
Dózsa György Út 9.
fsz. 2.

16 500 000 49 96 67

Hotel Lovas Kft. 9023  Győr  Attila
Utca 41-43.

677 000 000 36 36 36

Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

Ajánlatkérő a benyújtott  ajánlatok áttanulmányozását követően 2020. június 16. napján hiányok pótlására,
illetőleg az ajánlatokban található ellentmondások feloldására hívta fel mindkét ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a
hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben megjelölt benyújtási határidő 2020. június 24. 12:00 óra
volt.  Ajánlatkérő az 1. számú hiánypótlás benyújtásának határidejét  1 alkalommal, 2020. június 24. 09:22
órakor módosította. A módosított hiánypótlási határidő: 2020. július 1. 14:00 óra volt.

Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő lejárta előtt benyújtott hiánypótlások, tényállás tisztázások áttanulmányozá-
sát követően 2020. július 1. napján további hiányok pótlására, illetőleg az ajánlatban található ellentmondások
feloldására hívta fel DS Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9. fsz.
2.) ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a 2. számú hiánypótlási felhívásban és felvilágosításkérésben megjelölt be-
nyújtási határidő 2020. július 3. 16:00 óra volt. Ajánlatkérő a 2. számú hiánypótlás benyújtásának határidejét 1
alkalommal, 2020. július 3. 11:34 órakor módosította. A módosított hiánypótlási határidő: 2020. július 7. 12:00
óra volt.

A hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására nyitva álló módosított határidőn belül (2020. július 07. 12:00 óra)
ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását, illetőleg teljesítette a felvilágosításkérésben foglaltakat.
Megállapítható,  hogy  ajánlattevő  a  hiánypótlási  felhívásban,  felvilágosítás  kérésben  foglaltaknak
maradéktalanul eleget tett, a hibás, illetve hiányos dokumentumokat megfelelően pótolta és javította, illetőleg
a  felvilágosítás  kérésben  foglaltak  alapján,  az  ajánlatához  csatolt  nyilatkozataiban  lévő  ellentmondást
feloldotta.



Ajánlatkérő 2020. július 02. napján felkérte ajánlattevőket a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlati kötött-
ségük további, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított,  60 (azaz „hatvan”)  napra, azaz
2020. szeptember 04. napjáig való fenntartására.
A nyilatkozat benyújtására nyitva álló határidőig (2020 július 06. 23:59 óra) a DS Média Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa György Út 9. fsz. 2.) ajánlattevő nyújtotta be nyilatkozatát arra vonatko -
zóan, hogy ajánlati kötöttségét további, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított, 60 (azaz
„hatvan”) napra, azaz 2020. szeptember 04. napjáig fenntartja.
A Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila Utca 41-43.) ajánlattevő határidőben nem nyújtotta be nyilatkozattá, így
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében úgy tekinti, hogy ajánlati kötöttségét az ajánlati kötöttség le-
jártának eredeti időpontjától számított, 60 (azaz „hatvan”) napra, azaz 2020. szeptember 04. napjáig fenntart-
ja.

A Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila Utca 41-43.) ajánlattevő, tekintve, hogy a hiánypótlás lejártáig nem nyúj-
tott be hiánypótlást, ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében megállapítható az ajánlat
érvénytelensége.

Az ajánlattevők által benyújtott érvényes ajánlatok vonatkozásában Ajánlatkérő elvégezte a Kbt. 69. § (1)-(3)
bekezdés szerinti bírálatot, valamint értékelést, mely alapján megállapítható, hogy a DS Média Kereskedelmi
és Szolgáltató  Kft. (2400  Dunaújváros Dózsa György Út  9.  fsz.  2.)  ajánlattevő által  benyújtott  ajánlat  a
hiánypótlást követően megfelelő. 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőző-
en a legjobb ár – érték arányú megajánlást tartalmazó ajánlatot benyújtó DS Média Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9. fsz. 2.) ajánlattevőt nem hívta fel a kizáró okok és az al-
kalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások, nyilatkozatok benyújtására, tekintet-
tel arra, hogy fent nevezett ajánlattevő által ezen igazoló dokumentumok csatolásra kerültek az ajánla-
tához, mely igazolások megfelelőek, azokkal kapcsolatban hiánypótlás és felvilágosítás nyújtás kérés
kiküldésére nem volt szükség.

A Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila Utca 41-43.) ajánlattevő 2020. júli2us 07. napján egyéb kommunikáció
eljárási cselekményt kezdeményezett az EKR-en keresztül.
Ajánlatkérő  2020. július 08. napján az EKR-en keresztül  egyéb kommunikáció eljárási cselekményre adott
válaszában megválaszolta ajánlattevő kérdését.

A Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila Utca 41-43.) ajánlattevő 2020. július 08. napján előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az EKR-en keresztül.
Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmet elutasította, melyről a választ 2020. július 09. napján az EKR-
en keresztül megküldte az ajánlattevők részére.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti eljárás vonatkozásában támogassa  DS Média Kereskedelmi és
Szolgáltató  Kft. (2400  Dunaújváros  Dózsa  György  Út  9.  fsz.  2.)  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 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. (VII.16.) határozata

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 148/2020. (III.26.) határozatával támo-
gatta „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. §
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően  megállapítja, hogy a  Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila Utca 41-43.) ajánlattevő, tekintve,
hogy a hiánypótlás lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást, ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének
e) pontja értelmében az ajánlata érvénytelen.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy a DS Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa
György Út 9. fsz. 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok
és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhí-
vásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben
– foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás keretében be-
nyújtott ajánlatok alapján a DS Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa
György Út 9. fsz. 2.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvá-
nítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat összege nettó 16.500.000,- Ft +Áfa/hó, összesen bruttó 20.955.000,- Ft/hó, folya-
matos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyűlése 148/2020. (III.26.) 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 „9. Kulturális, oktatási ifjúsági
feladatok – Dologi Kiadások” során 100.000.000 Ft + Áfa értékben rendelkezésre áll.

7.Dunaújváros Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal  arra,  hogy az  5.
pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2021-2024. évi költségvetésében betervezésre kerül 16.500.000,- Ft
+ ÁFA/  hó, azaz a 2021-2024. év közötti szerződéses időszakot  tekintve  709.500.000,- Ft + ÁFA,
mindösszesen bruttó 901.065.000,- Ft összegben.

8.Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy a  7.  pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2024. 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 2021.-2024. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. július 16. 

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
 










