
Fedőlap

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

Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

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 üzemeltetésében
lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2021. január 31. napján
lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére,
közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

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

Iktatószám: 34494-__/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 villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumen-
tumainak elfogadására, az eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetésében  lévő  Dunaújváros
közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2021. január 31. napján lejár. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján  az  ajánlatkérők  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.  napjáig  éves
összesített  közbeszerzési  tervet  kötelesek  készíteni  az  adott  évre  tervezett
közbeszerzésekről.  E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  144/2020.  (III.26.)
határozatával  elfogadta  az  Önkormányzat  2020.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervét,
melynek  I.  árubeszerzés  1.  sora,  „Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és
fogyasztási  helyek,  valamint  Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek  villamos  energia
ellátása” megnevezéssel tartalmazza az előterjesztés tárgyát képező közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzési eljárást megalapozó dokumentumok előkészítése a Városüzemeltetési és
Beruházási  Osztály feladatkörébe tartozik,  mely dokumentumok rendelkezésre bocsátását
követően  a  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadással  megbízott  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti közbeszerzési
dokumentumokat készítette elő.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  dokumentumok  véleményezésére,  a  közbeszerzési
eljárás megindítására irányul.

Az előterjesztés tárgyát képező árubeszerzés 2021.-2023. évben megvalósuló költségeinek
biztosítására Dunaújváros MJV Önkormányzatának kötelezettséget kell vállalnia jelen előter-
jesztés határozati javaslatában, tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás annak anyagi fe-
dezete illetve arra való kötelezettségvállalás nélkül nem indítható meg.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, mint a tárgyban érintett osztály a korábbi, ha-
sonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése alapján meghatározta jelen eljárás becsült
értékét, mely az 1. rész vonatkozásában nettó 22.000.000 Ft + 20 % opció, összesen nettó
26.400.000 Ft, a 2. rész vonatkozásban nettó 64.000.000 Ft + 10 % opció, összesen nettó
70.400.000 Ft.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerül megindításra és
lefolytatásra.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  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.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

….../2020.(IX.17.) határozata

„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi fel-
hívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindításá-

ról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros villa-
mos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 81. § szerinti, hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési
dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal
arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt  az  árubeszerzés  megvalósításához
szükséges  fedezetet  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  2021-2023.  évi
költségvetésben 96.800.000 Ft + ÁFA összegben biztosítani fogja.

3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
2. pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2021-
2023. 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 2021-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a közbeszerzési dokumentumok közzétételéről az elektronikus
közbeszerezési rendszeren keresztül.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a közbeszerzési referensek

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. szeptember 30.

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










