
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 07. 15.

Javaslat DMJV. közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés

megkötésére

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Gurubi István

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
                                          Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma:
DMJV. Önkormányzata és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között
2019. július 31-én vállalkozási szerződés jött létre Dunaújváros területén felszerelt térfelügyeleti
kamera rendszer karbantartására és javítására. A szerződés érvényessége 2021. július 31-én lejár.
Jelen  előterjesztés  a  beérkezett  árajánlatok  alapján  a  kamerarendszer  karbantartására  és
javítására vonatkozik a 2021. augusztus 01-től  2023. július 31-ig terjedő időszakra.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám:  24068/2021
Ügyintéző neve: Gurubi István   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
Ügyintéző aláírása:   Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:     Dzsupin Andrea 
Leadás dátuma: 2021. 07.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 07.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. 07.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 07.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021. 07.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 07.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:                          egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:                                                                      nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



 J A V AS L A T
 

 DMJV. közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer karbantartására,
javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére

Tisztelt Bizottságok !

A DMJV Önkormányzata  és  az  ERANDO Biztonságtechnikai  Tanácsadó  és  Kereskedelmi  Kft.

között  2019.  július  31-én vállalkozási  szerződés jött  létre  a  Dunaújváros  területén működtetett

térfelügyeleti kamerarendszer karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására. A

szerződés  érvényességének  határideje  2021.  július  31-én  lejár.  A  térfelügyeleti  kamerák

folyamatos üzemének biztosításához szükséges az új karbantartási szerződés megkötése.

A DMJV  Önkormányzatának  gazdálkodási  rendjéről  szóló  rendelet  40.§  (2)  pontja  szerint  a

közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  melléklet  alapján  a

döntés meghozatalához legalább három árajánlat együttes beszerzése szükséges.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a 625/2021 (VI.9.) polgármesteri határozat alapján az

alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:

– ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Teve u. 51/B.)

– Orion 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. (1161 Budapest, Rákosi út. 22.)

– P1safe Kft. (8640 Fonyód, Sándor u. 45.)

A  felkért  vállalkozások  a  feladatok  elvégzéséhez  szükséges  megfelelő  technikai  –,  humán

erőforrással rendelkező gazdasági szereplők.

Az ajánlati felhívás szerinti határidőre és tartalommal az alábbi ajánlatok érkeztek osztályunkra:

- ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

  594.440,- Ft. / negyedév + 27% ÁFA               Összesen: 754.939,- Ft. / negyedév

- Orion 21Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft.

  692.250,- Ft. / negyedév + 27 % ÁFA              Összesen: 879.157,- Ft. / negyedév

- P1safe Kft.

  673.067,- Ft. / negyedév + 27 % ÁFA               Összesen: 854.795,.Ft. / negyedév

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb  összegű ellenszolgáltatás díja.



Az ajánlati  felhívás  nyertesének a  fentiek  figyelembevételével  az  ERANDO Biztonságtechnikai

Tanácsadó és Kereskedelmi  Kft-t javasoljuk.

A vállalkozási díj költségének fedezetére a forrás  Dunaújváros MJV Önkormányzata 2021. évi

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelete  7.

melléklet , 8. közbiztonsági feladatok, 3. dologi kiadások soron a 2021. év III. és IV. negyedévére

eső bruttó 1.507.878,. Ft.  rendelkezésre áll.

A 2022.  évre eső bruttó 3.119.756,-  Ft-ot  ,  illetve a 2023.  évre eső bruttó 1.509.878,-  Ft-ot  a

Költségvetési és Pénzügyi Osztály tervezze be.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az előterjesztés megtárgyalására, és azt polgármesteri aláírásra

javasolni  szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. július 8.

                                                                          Tisztelettel:

           Beéry Réka
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

                                                                                                                  vezetője





Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere

    2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-312 Fax: (25) 544-190

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
…./2021 (……....) határozata

  DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer karbantartására,
javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés  megkötésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a pénzügyi,  gazdasági és városüzemeltetési
bizottság  és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérése  mellett-  az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015 (V.22.) önkormányzati rendelet 40.§ (6)
bekezdésében foglalt átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dunaújváros MJV 
közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer karbantartását, javítását,
folyamatos üzemének biztosítását a beérkezett árajánlatok alapján az ERANDO Kft.-től  
rendeli meg a 2021. augusztus 01-től  2023. július 31-ig terjedő időszakra.

   
2. Az ERANDO Kft.-t a határozat 1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése esetén 
a szerződés időtartama alatt 594.440,- Ft. + ÁFA  összesen bruttó 754.939,- Ft. vállalkozási
díj illeti meg negyedévenként.

   
 3. Az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére a fedezet Dunaújváros MJV 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 
(II. 18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet, 8. közbiztonsági feladatok, 3. dologi kiadások
során rendelkezésre áll.

           
        4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés  

előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket
végezze el.

         Felelős:  - a határozat végrehajtásáért a jegyző

                                                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért

                                                     a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

                                 Határidő:  2021. július 20.

    

             Dunaújváros, 2021. július 15.

                                                                                                Pintér Tamás
                                                                                                polgármester

 








