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

ellátására vonatkozó ajánlat értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének
jóváhagyására

 
El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Molnár Attila jegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
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Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság
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   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 történ, melynek értékelése szükséges.

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

Informatikai Osztály
Iktatószám: 21508-__/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:
 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:





JAVASLAT

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

vonatkozó ajánlat értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési
Nonprofit Zrt. között hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására 2020. július 23. napján aláírt, 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
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell
a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.”

Az  elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló  424/2017.  (XII.19.)
Kormányrendeletben  foglaltak  alapján  elektronikus  közbeszerzési  rendszer  használata  is
kötelező az ajánlatkérők számára.

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

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet VII.
Fejezet 40. § (9) bekezdése alapján: „(9) Nem kell a (8) bekezdésben meghatározott számú ár-
ajánlatot bekérni, ha az önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján
látja el, kivéve, ha a pályázatokkal kapcsolatos beszerzés esetén a pályázati felhívás/útmutató
több árajánlat bekérését írja elő, amely esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az
irányadók.„

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 575/2021. (V.28.) határozata alapján, ajánlat be-
kérésére került sor. A hivatkozott polgármesteri határozatot jelen előterjesztés 1. számú mellékle-
te tartalmazza.

Az ajánlatkérés 2021. június 2. napján elektronikusan megküldésre került, 2021. június 3. napján
pedig személyesen is átvételre került.
Az ajánlattételi határidőig, azaz 2021. június 10. napján 10:00 óráig az alábbiak szerint került sor
az ajánlat beküldésére:

Ajánlattevő
megnevezése:

Megjegyzés: Vállalási ár:

DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400  Dunaújváros,
Városháza tér 1.

 Ajánlattevő  ajánlati
nyilatkozatát csatolta

 Ajánlattevő  nyilatko-
zott szakemberről 

 Felelősségbiztosítás
másolatát csatolta

 Szerződéstervezetet

Havi nettó átalánydíj:
Alapdíj: 
Részenkénti felár:

Nyílt eljárás felár:
Tárgyalásos  eljárás
felár:

840.000 Ft / hó + Áfa
a becsült érték 1 %-a
80.000 Ft / rész 
(2. résztől)
190.000 Ft + Áfa

190.000 Ft + Áfa



szerkeszthető formá-
ban megküldte

Hirdetménnyel  induló
eljárás felár:
Beszerzési  adatlapok
felülvizsgálata:
Szerződésmódosítás,
szakértői
közreműködés:

190.000 Ft + Áfa

50.000 Ft / óra

20.000 Ft / óra + Áfa

Az ajánlatot és a kapcsolódó megbízási szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékle-
te tartalmazza. 

A szerződés aláírásával  a DV N Dunaújvárosi  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) pontjában szabályozott feltételeknek. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 18. Helyi közügyek igazga-
tási és egyéb kiadásai cím 3. dologi kiadások kiemelt előirányzat során biztosított.
A 2022-2023 évekre áthúzódó kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros MJV Közgyűlésének
kötelezettséget kell vállalnia. 

Az előterjesztést a véleményező bizottságok rendkívüli ülés keretében tárgyalják, a bizottsági vé-
leményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ./2021. (VI.24.) határozata  

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

vonatkozó ajánlat értékeléséről, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,  Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata részére „Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítá-
sára, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tevékeny-
ség elvégzésével a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t (2400 Dunaúj-
város, Városháza tér 1.) bízza meg 2021. július 23. napjától 24 hónap határozott időtar-
tamra 840.000,-Ft + ÁFA/hó átalánydíj ellenében, amely összeggel 24 hónap időtartam
elteltével elszámolnak a szerződés 1. mellékletében szereplő ajánlati árak alapján.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert  a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jegyző

Határidő: a szerződés megkötésére: 2021. július 22.



3. A 2. pontban  szereplő kötelezettségvállalásból a 2021. évet terhelően Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szó-
ló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 18. Helyi közügyek igazgatási
és egyéb kiadásai cím 3. dologi kiadások kiemelt előirányzaton fedezetet biztosít. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
 a polgármester
a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
 a jegyző

Határidő: folyamatos

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra,
hogy a szerződés időtartama alatt, szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az Ön-
kormányzat 2022.-2023. évi költségvetéseiben biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4.
pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2022. évi és 2023. évi költségvetés tervezésekor ve-
gye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezett-
ségvállalás teljesítésére. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
 a polgármester
a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
 a jegyző
a költségvetés tervezéséért:
 a jegyző
a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2022. és a 2023. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. június 24.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

Dr. Molnár István s.k.
a közbeszerzési és bíráló el-

nöke


