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Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési
eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói

feladatok ellátására vonatkozó ajánlat bekérésére
 
El  őadó:    Dr. Molnár Attila jegyző
El  őkészítő:  Dr. Molnár Attila jegyző

Dzsupin Andrea közbeszerzési referens
 
Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság
 
   A napirendi pont rövid tartalma:   
Dunaújváros   Megyei   Jogú   Város   Önkormányzata   által,   közbeszerzési   eljárások   teljes   körű
lebonyolítása tárgyban, 12 hónapra kötött határozott időtartamú Megbízási Szerződés rövidesen
lejár, így a fenti tárgyban ajánlatkérés szükséges
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Beszerzési, Működtetési 

és Informatikai Osztály
Iktatószám: _____-__/2021

Ügyintéző neve:  Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: (25) 544-273
Ügyintéző aláírása: Jegyző 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: 2021. ______ Ellenőrzés dátuma: 2021. _______
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.______ Ellenőrzés dátuma: 2021._______
Törvényességi észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési eljárások
teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói

feladatok ellátására vonatkozó ajánlat bekérésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros   Megyei   Jogú   Város   Önkormányzata   és   a   DV   N   Dunaújvárosi   Városfejlesztési
Nonprofit Zrt. között hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására 2020. július 23. napján létrejött,
12 hónapra kötött határozott időtartamú Megbízási Szerződés rövidesen lejár.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése előírja, hogy 
„a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése,
valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében el-
járó, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,  közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Az aján-
latkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű köz-
beszerzési eljárásba,
b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba,
vagy
c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba,
kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értéket el nem
érő beszerzés megvalósításába,
d)  keretmegállapodás alapján  történő,  az  a)-b)  pontban meghatározott  értékű  beszerzés
megvalósításába.

(3a) *  Az ajánlatkérő - a (3) bekezdéstől eltérően - nem köteles felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót  bevonni  a  keretmegállapodás  alapján  történő,  ajánlatkérő  általi  közvetlen
megrendelés esetén.”

A fenti  jogszabályi követelményeknek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy tud
megfelelni,   ha   a   közbeszerzési   feladatokat   felelős   akkreditált   közbeszerzési   szaktanácsadó
igénybevételével látja el. 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (9) bekezdése alapján: „(9) Nem
kell a (8) bekezdésben meghatározott számú árajánlatot bekérni, ha az önkormányzat a beszerzé-
sét egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el, kivéve, ha a pályázatokkal kapcsolatos be-
szerzés esetén a pályázati felhívás/útmutató több árajánlat bekérését írja elő, amely esetben az
adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az irányadók.„

A szerződést a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel kívánjuk megkötni. Ez eset-
ben közbesz
erzési eljárást nem kell lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DV N Dunaújvá-
rosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. nyilatkozik arról, hogy üzleti tevékenysége során 2021. évben
megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pont-
jában szabályozott feltételeknek. 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot, valamint ajánlatkérés-tervezetet terjesztjük 
Tisztelt Polgármester Úr elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
___/2021. (__.__) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési eljárások teljes
körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására

vonatkozó ajánlat bekéréséről

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   az   önkormányzat   gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 40. § (6) bekezdés a) pontjában
foglalt  átruházott  hatáskörömben eljárva  2021.  augusztus 1.  és 2023.   július  31.  közötti
időtartamra  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata   részére  felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására  a  DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit   Zrt.-t   kéri   fel   árajánlat   megtételére  a   jelen   határozat   mellékletét   képező
ajánlatkérésben foglalt tartalommal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jegyzőt, hogy az ajánlatkérést a
DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére küldje meg. 

Felelős:  - az ajánlatkérés megküldéséért:
a jegyző

- az ajánlatkérés megküldésében való közreműködésért:
a közbeszerzési referens

Határidő: - az ajánlatkérés megküldésére: 2021. június 4.
- az ajánlatok benyújtására: 2021. június 10. 10:00

3. Az 1. pontban megnevezett ajánlattételhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelés 2021. évi
fedezete  Dunaújváros  Megyei   Jogú  Város  Önkormányzata   2021.   évi   költségvetése   5.
melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím 3. dologi kiadások kiemelt
előirányzat során biztosított.

4. Dunaújváros   Megyei   Jogú   Város   Polgármestere   felkéri   a   Jegyzőt,   hogy   a   beérkező
ajánlatot döntéshozatal céljából előkészítse.

Dunaújváros, 2021. _________________

Pintér Tamás
polgármester






