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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.

Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” 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
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.09.15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.09.15.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2020.09.14.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
266/2020.  (VII.16.)  határozatával  döntött  a  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról.  Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállítására irányul.

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

Informatikai Osztály
Iktatószám: 26112-__/2020.

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: 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:2020.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.__
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.__.
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

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetésében  lévő  Dunaújváros
közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló szerződés 2020. szeptember 30-
án lejár. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  266/2020.  (VII.16.)
határozatával  döntött  a  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról (1. számú melléklete).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti tárgyban a feladatot ellátó szervezet
kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 112 §
(1) bekezdés b) pont) indított 2020. július 24. napján az ajánlati felhívás közzétételre való
megküldésével,  feladásával  „Dunaújváros  -  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”
tárgyban. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ – 13567/2020  iktatószámon
2020. július 27. napján jelent meg.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) ke-
rült lebonyolításra a WIT Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv
alapján az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.08.12 10:00 óra) a fenti tárgyú eljá-
rásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett, az alábbiak szerinti megajánlásokkal:

1. Ajánlattevő neve: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Adószáma: 13564508-2-08

Értékelési szempont Megajánlás

1. Nettó vállalkozói díj/hónap (nettó HUF/hó): 1 284 000

2.  Belterületi  elsőrendű  főút  megvilágítására  szolgáló
lámpatestek  esetén  hibaelhárítási  idő  (minimum  24  óra,
maximum 36 óra):

24

3. Egyéb lámpatestek hibaelhárítási ideje (minimum 24 óra,
maximum 48 óra):

24

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

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően 2020. augusztus 26. napján
hiányok pótlására,  illetőleg az ajánlatokban található  ellentmondások feloldására hívta fel
ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben megjelölt
benyújtási határidő 2020. szeptember 1. 14:00 óra volt. 
A  hiánypótlás  és  felvilágosítás  benyújtására  nyitva  álló  határidőn  belül  ajánlattevő
benyújtotta hiánypótlását, illetőleg teljesítette a felvilágosítás – kérésben foglaltakat.

Megállapítható,  hogy  ajánlattevő  a  hiánypótlási  felhívásban  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.



A benyújtott ajánlatok, hiánypótlások áttanulmányozását követően  Ajánlatkérő elvégezte a
Kbt.  69.  §  (1)-(3)  bekezdés  szerinti  bírálatot,  valamint  értékelést,  mely  alapján
megállapítható, hogy:

a) a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) ajánlat-
tevő által benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelelő. 

Ajánlatkérő  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  eljárás  eredményéről  szóló  döntés
meghozatalát  megelőzően  a  legjobb  ár  –  érték  arányú  megajánlást  tartalmazó  ajánlatot
benyújtó  VILL-KORR  HUNGÁRIA  Villamosipari  Kft. (9027  Győr  Berkenyefa  sor  9.)
ajánlattevőt nem hívta fel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a
felhívásban  előírt  igazolások,  nyilatkozatok  benyújtására,  tekintettel  arra,  hogy  fent
nevezett  ajánlattevő  által  ezen  igazoló  dokumentumok  csatolásra  kerültek  az
ajánlatához,  mely  igazolások  megfelelőek,  azokkal  kapcsolatban  hiánypótlás  és
felvilágosítás nyújtás kérés kiküldésére nem volt szükség.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  266/2020.  (VII.16.)  határozatával
kötelezettséget  vállalt  arra,  hogy  jelen  közbeszerzési  eljárás  2020.  évben  megvalósuló
szolgáltatás  megrendelés  fedezete  a  2020.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „Városüzemeltetés –
Dologi kiadások – közvilágítás aktív eleme javítása, dísz és térv.” során nettó 3.750.000 Ft
+ÁFA  összegben  biztosítani  fogja,  2021.  évi  költségvetésben  15.000.000  Ft  +  ÁFA
összegben,  2022.  évi  költségvetésben  pedig  11.250.000  Ft  +  ÁFA összegben  fedezetet
biztosít. 
Az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár ugyan magasabb, mint a közgyűlési határozattal
biztosított,  lekötött  fedezet,  ugyanakkor  a  megjelölt  –  eseti  javításokat  is  tartalmazó  –
előirányzati  soron,  a  szolgáltatás  megrendelés  2020.  évi  fedezetének  biztosításhoz
szükséges nettó 102.000 Ft + ÁFA, bruttó 129.540 Ft összeg rendelkezésre áll.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  támogassa  a  2021.  évi  költségvetésben  előzetesen
tervezett 15.000.000 Ft + ÁFA helyett 15.408.000 + ÁFA összeg biztosítását, a 2022. évi
költségvetésben  pedig  11.250.000  Ft  +  ÁFA  helyett  11.556.000  Ft  +  ÁFA  összeg
biztosítását.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában támogassa a
VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) 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 Közgyűlésének

….../2020.(IX.17.) határozata

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 266/2020. (VII.16.) ha-
tározatával támogatta a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatá-
si területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpa-
testek javítása, karbantartása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja,  hogy a  VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari
Kft. (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele
szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumen-
tumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott  ajánlatok  alapján  VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari
Kft. (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó
gazdasági  szervezetet  nyilvánítja  nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert  a
kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat összege  nettó  1.284.000 Ft +Áfa/hó, összesen  bruttó  1.630.680
Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2020. október 30.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 4. pontban
rögzített szolgáltatás megrendelés 2020. évi fedezeteként nettó 3.852.000 Ft + ÁFA
összeg, vagyis bruttó 4.892.040 Ft összeg biztosításához.

6.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kötelezettséget  vállal
arra, hogy a 4. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás
fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2021-2022. évi  költ-
ségvetésében betervezésre kerül  1.284.000 Ft + ÁFA/  hó összegben, azaz a 2021.
évi szerződéses időszakot tekintve nettó 15.408.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó
19.568.160 Ft összegben, 2022. évi szerződéses időszakot figyelembe véve pedig
11.556.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 14.676.120 Ft összegben.

7.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
6. pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2021.
és 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 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

-a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

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










