
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonst-
rukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Petánszki Lajos aljegyző

Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.09.15.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.09.15.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 2021.09.15.

Az előterjesztés pont  rövid tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  760/2021.  (VII.15.)  határozatával  döntött  a  „Dunaújváros  fő  közlekedési
útvonalak  mentén  történő  közvilágítás  rekonstrukciója”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
irányul.

Az előterjesztés el  őkészítőinek adatai:  

Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 28443-__/2021.

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: 2021.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.__

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila

Leadás dátuma: 2021.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.__.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazást igényel



J A V A S L A T

 „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  760/2021.  (VII.15.)
határozatával döntött a „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Az eljárás megindításáról szóló közgyűlési határozat az előterjesztés 1. számú melléklete.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti tárgyban a feladatot ellátó szervezet
kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás keretében indított közbeszerzési eljárást. 

Az  eljárást  megindító  felhívás  2021.  augusztus  06.  napján  jelent  meg  a  Közbeszerzési
Értesítő 151. számában KÉ 15003/2021 iktatószám alatt.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) –
közbeszerzési tanácsadó közreműködésével – került lebonyolításra. 

Az ajánlattételi  határidő 2021.  augusztus hó 17.  napja 14:00 óra volt,  amelyre az alábbi
ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 

1) E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a)

2) RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ta-
karodó út 9.)

3) VILL-KORR  HUNGÁRIA  Villamosipari  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:
9027 Győr, Berkenyefa sor 9.)

Az ajánlattételi határidő lejárta után emellett a következő ajánlat érkezett: 

Részvételre jelentkező/Ajánlattevő neve: RB-Hungary Kft.

Székhelye: Magyarország, 1149 Budapest Nagy Lajos Király útja 151-1.



Beérkezés időpontja: 2021.08.17 12:00:03

A határidő után beérkezett ajánlatról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68.§ (6) bekezdése szerint
került az EKR-en keresztül megküldésre érintett ajánlattevő részére a további ajánlattevők
egyidejű tájékoztatása mellett. 

Az EKR rendszeren keresztül a határidőben benyújtott ajánlatok felbontásra és az abban
foglalt főbb számszerűsíthető adatok ismertetésre kerültek. A bontásról jegyzőkönyv készült,
amelyet az Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (6) bekezdésével összhangban az Ajánlattevő részére az
EKR rendszeren keresztül közvetlenül megküldött. 

A bontási jegyzőkönyv alapján az egyes ajánlattevők által tett megajánlások a következők
voltak: 



1) E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a)

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 37 949 471 Ft

2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő
(min. 0, max. 60 hónap): 60 hónap

2) RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ta-
karodó út 9.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 32 851 679 Ft

2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő
(min. 0, max. 60 hónap): 60 hónap

3) VILL-KORR  HUNGÁRIA  Villamosipari  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:
9027 Győr, Berkenyefa sor 9.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 40 997 484 Ft

2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő
(min. 0, max. 60 hónap): 1 hónap

Az EKR rendszeren keresztül a határidőben benyújtott ajánlatok felbontásáról készült bontá-
si jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

A  benyújtott  ajánlatokat  megvizsgálva,  a  közbeszerzési  dokumentumban  előírt
követelményeket  ellenőrizve  megállapítható,  hogy  valamennyi  ajánlattevő  ajánlatával
kapcsolatosan  indokolt  hiánypótlás  elrendelése,  amely  alapján  érintett  ajánlattevők
hiánypótlásra felhívásra kerültek. 

A hiánypótlások benyújtására előírt határidő 2021. szeptember hó 08. napja 13:00 óra volt,
mely  időponton  belül  valamennyi  felhívott  ajánlattevő  eleget  tett,  az  általuk  benyújtott
hiánypótlások az előírt feltételeknek megfelelnek. 

Az érvényes ajánlatok - az eljárást megindító felhívásnak megfelelően – a legjobb ár-érték
arány bírálati szempont alapján a Kbt. 69.§ (3) bekezdésben foglaltaknak eleget téve kerül-



tek értékelésre.

részszempont Ajánlati ár (tar-
talékkerettel

növelt összeg-
nettó HUF)

Jótállás idő-
tartama (mi-
nimum 0 hó-
nap, maxi-

mum 60 hó-
nap)

ÖSSZPONTSZÁM:

RONEKO Ipari
Szolgáltató és
Kereskedelmi
Kft.

ajánlati elem 32 851 679 60

10000,00
pontszám 100,000 100,000
súlyszám 80 20
Súlyozott
pontszám

8000,00 2000,00

E.ON  Dél-
dunántúli
Áramhálózati
Zrt.

ajánlati elem 37 949 471 60

8924,8
pontszám 86,56 100,000
súlyszám 80 20
Súlyozott
pontszám

6924,8 2000,00

VILL-KORR
HUNGÁRIA
Villamosipari
Korlátolt Fele-
lősségű  Tár-
saság

ajánlati elem 40 997 484 1

6443,6

pontszám 80,13 1,66
súlyszám 80 20
Súlyozott
pontszám 6410,4 33,2

A  benyújtott  ajánlatok  értékelésére  tekintettel  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük
Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2021. (IX.16.) határozata

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 760/2021. (VII.15.) ha-
tározatával  támogatta  „„Dunaújváros  fő közlekedési  útvonalak mentén történő
közvilágítás rekonstrukciója”  tárgyú  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.



törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
(székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a), a RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.), a VILL-KORR HUNGÁRIA Vil-
lamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr,  Berkenyefa sor
9.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, azok megfelelnek az ajánlatté-
teli felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltak-
nak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglalt
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a RONEKO Ipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.), mint
a „legjobb ár-érték arány” ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó
gazdasági  szervezetet  nyilvánítja  nyertesnek  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat (tartalékkerettel növelt) összege a teljes szerződéses időszakra net-
tó 32.851.679,- Ft +Áfa, összesen bruttó 41.7216.632,- Ft. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési Osztály vezetője
a Gazdasági Főosztály vezetője

Határidő: - a szerződés aláírására: 2021. október 15.

5. A 4. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 12. melléklet, 2. Városüzemeltetés,
2.1 Közvilágítás fejlesztés során rendelkezésre áll.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő meg-
küldéséről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési tanácsadó

Határidő: az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő meg-
küldésére: 2021. október 1.

Dunaújváros, 2021. szeptember 16. 



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




