
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására
a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben „A koronavírus

munkaerő-piacra gyakorolt hatása 2020. évben a Dunaújvárosi Járás területén” c.
tanulmány elkészítése érdekében

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.02.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  kapcsán  az  önkormányzat  „A
koronavírus  munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.
tanulmány elkészítését vállalta. Az előterjesztés tárgya a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő
kiválasztása a kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján. A szerződéstervezet már véleményezésre
került.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:  438 -  27    /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2021.02.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.11
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

                                                    
Leadás dátuma: 2021.02.08. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.02.08.. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

Szám: 438 – 27 / 2021 Tárgy: Javaslat  beérkezett  ajánlatok  elbírálására  a  TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-00001  projektben  „A  koronavírus
munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a
Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.  tanulmány elkészítése
érdekében

Tisztelt Polgármester Úr!

A  TOP-6.8.2-15  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében című pályázatra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei
Kormányhivatal  konzorciumában  benyújtott  DUNA-MUNKA-TOP  című  projekt  kedvező  elbírálásban
részesült. A támogatási összeg 620 000 000,-Ft.

A projektben vállalt tevékenység többek között a Dunaújvárosban és környékén tevékenykedő releváns
munkaerő-piaci szereplőkkel - nagy-, közép- és kisvállalatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel – történő
együttműködés kialakítása. 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.03.31.

A 2020.  március hónapban kihirdetett  vészhelyzet és az azóta fennálló korlátozások a Dunaújvárosi
Járás munkaerő-piaci helyzetét is igen komolyan érintette, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók
szempontjából, ezek vizsgálatához indokolttá vált egy tanulmány elkészítése:

- A koronavírus járvány hatása a dunaújvárosi járás munkaerőpiacára vonatkozóan.
- A járvány időszaka alatt regisztrált álláskeresők megoszlása (nem, életkor, végzettség, stb.)
- A pandémia hatása a foglalkoztatókra, foglalkoztatási területenként.
- Az egyes szövegrészekhez kapcsolódhatnak a témához tartozó színes illusztrációk (képek, grafi-

konok, táblázatok, stb.)
- A tanulmány min. 20 oldal, A4-es álló méretben, spirálozva, a grafikonok 4/4 színnyomással, nor-

mál papír felhasználásával, 2 példányban elkészítve.

A  tanulmány  elkészíttetéséhez  a  projekt  költségvetésében  max.  bruttó  1.332.000,- Ft  forrás  áll
rendelkezésre.
A projektfeladat költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezen oknál fogva Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete
40.§-a  alapján  és  Dunaújváros  MJV  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések
lebonyolításáról  szóló  önkormányzati  szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban  lehet  kiválasztani  a
tevékenységet elvégző céget, mely érdekében megtörtént az ajánlatok bekérése  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28 /2021. (I. 21.) határozata alapján.

Az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített  határidőre  4  érvényes  ajánlat  érkezett az  alábbi  ajánlati
tartalommal.

Az érvényes ajánlatot tevők neve és címe:

1. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely/Telephely 2400 Dunaújváros, Latinovits u. 10.

Adószám: 18491263-2-07

E-mail: dkik@dkik.hu      

Az ajánlat személyesen/postai úton került benyújtásra 2021.01.27. napján 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

mailto:foep@dunaujvaros.hu


Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1 043 307 Ft 281 693 Ft 1 325 000 Ft

Érvényesség: 2021.03.31. (kelte: 01.25.)
Vállalási határidő: -

2. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Tóth Ábel Dávid egyéni vállalkozó

Székhely/Telephely: 7823 Pécs, Mezőszél utca 8. 2/7.

Adószám: 55855075-1-22

E-mail: tothdavid778@gmail.com

Az ajánlat személyesen/postai úton került benyújtásra 2021.01.27. napján
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1 350 000 Ft alanyi mentes 1 350 000 Ft

Érvényesség: 2021.03.31.  (kelte: 01.25.)
Vállalási határidő: -

3. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely/Telephely: 2459 Rácalmás, Hold u. 15.

Adószám: 25283288-1-07

E-mail: info@leansolution.hu

Az ajánlat személyesen/postai úton került benyújtásra 2021.01.27 napján
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1 320 000 Ft alanyi mentes 1 320 000 Ft

Érvényesség: 2021.01.26 + 60 nap = 2021.03.27.
Vállalási határidő: -

4. Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Innopark Nonprofit Kft.

Székhely/Telephely: 2400 Dunaújváros, Magyar út. 106/b

Adószám: 18484298-2-07

E-mail: info@innopark.hu

Az ajánlat személyesen/postai úton került benyújtásra 2021.01.29. napján
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

https://pmh.dunaujvaros.hu/SOGo/so/borka.ildiko@dunaujvaros.hu/Mail/view
mailto:info@leansolution.hu
mailto:tothdavid778@gmail.com


900 000 Ft 243 000 Ft 1 143 000 Ft

Érvényesség: benyújtás + 60 nap: 01.29 + 60 nap = 2021.03.30.
Vállalási határidő: 2021.03.10.

megjegyzés: e gazdasági szereplőt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi,
Gazdasági  és Városüzemeltetési  Bizottsága 2021.01.20-ai  tanácskozása jegyzőkönyvében foglaltak,  ill.  a
Dunaújváros  MJV Önkormányzata  Közgyűlése  28 /2021.  (I.  21.)  határozata  alapján  kérte  fel  osztályunk
ajánlat benyújtására 4. ajánlattevőként.

A beérkezett ajánlatokat terjedelmi okokból nem csatoljuk az előterjesztéshez, azok megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet 101. sz.  - Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
-  irodájában.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló összesítőt az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot Innopark Nonprofit Kft.
(2400 Dunaújváros, Magyar út. 106/b) ajánlattevő adta bruttó 1 143 000  Ft ajánlati árral.

A  felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  így  azokra  a
támogatás  fedezetet  biztosított.  Előirányzat  szinten  a  költség  a  2021.  évi  költségvetés  5.
melléklete /TOP Programok /3. dologi kiadások/TOP-6.8.2 soron rendelkezésre áll. 

Az előterjesztést  a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság véleményezi.  A megbízási
szerződés  tervezetet  a  felhívás  részeként  jóváhagyta  a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési
Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a 2021.01.20-ai üléseken. 

Tisztelettel kérem a mellékelt határozat tervezetet véleményezését.

Dunaújváros, 2021. február 5.

Tisztelettel:

Szabó Imre
         osztályvezető

Mellékletek: 
1. melléklet: határozati javaslat
2. Összegzés beérkezett ajánlatok elbírálásáról



1. sz. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (II.18.) határozata   

Beérkezett ajánlatok elbírálásáról a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP
projektben „A koronavírus  munkaerő-piacra gyakorolt hatása 2020. évben a

Dunaújvárosi Járás területén” c. tanulmány elkészítése érdekében

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált DUNA-
MUNKA-TOP című projektjében „A koronavírus  munkaerő-piacra gyakorolt hatása
2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.  tanulmány elkészítése  tárgyban
meghirdetett ajánlattételi  felhívásra  beérkezett  ajánlattételi  dokumentációk  alapján
nyertes ajánlattevőként a nettó 900 000 Ft + 27 % Áfa: 243 000  Ft = bruttó 1 143 000
Ft  azaz bruttó  egymillió-egyszáznegyvenháromezer  forint  ajánlati  árat  kínáló  Innopark
Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út. 106/b, info@innopark.hu) ajánlattevőt jelöli meg.

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  ajánlattevővel
kötendő  megbízási  szerződést  terjessze  be  aláírásra  és  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről, valamint a határozat közléséről. 

3.A határozat  1.  pontjában  megnevezett,  pályázati  támogatásból  finanszírozott  feladat
ellátásához  kapcsolódó  kötelezettségvállalás  fedezetére  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata 2021. évi költségvetése biztosít forrást az 5. melléklet /TOP Programok/
3. dologi kiadások/TOP-6.8.2 projekt előirányzat soron.

  Felel  ős:       - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
  - a kötelezettségvállalás teljesítésében történő közreműködésért: 

                     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

     Határid  ő  :    - a szerződés megkötésére: 2021. február 22.
- a határozat közlésére: 2021. március 4.

Dunaújváros, 2021. február 18.
   Pintér Tamás
    polgármester

 

https://pmh.dunaujvaros.hu/SOGo/so/borka.ildiko@dunaujvaros.hu/Mail/view













