
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.12.16.

Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános
illemhely üzemeltetése” tárgyban 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: Horváth Anita DV N Zrt.

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.12.15.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.12.15.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2021.12.14.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
862/2021. (X.7.) határozatával döntött „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok
ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás megindításáról.  Jelen
előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 37237-____/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:
Leadás dátuma: 2021. ______ Ellenőrzés dátuma: 2021. ______
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila
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: név szerinti szavazás szükséges



J A V A S L A T

„Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely
üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 862/2021. (X.7.) határozatával döntött
„Dunaújváros  közigazgatási  területén  köztisztasági  feladatok  ellátása  és  nyilvános  illemhely
üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A közgyűlési határozat az előterjesztés
1. számú melléklete.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  fenti  tárgyban  a  feladatot  ellátó  szervezet
kiválasztásához a Kbt.  81.  § (1)  bekezdés szerinti  nyílt  eljárás keretében indított  közbeszerzési
eljárást. 

A  közbeszerzési  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  (továbbiakban:  EKR)  került
lebonyolításra a közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával megbízott DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  közreműködésével.  Az  EKR  által  készített  bontási  jegyzőkönyv
alapján az ajánlattételi  határidőig,  azaz 2021.11.18.  10:00 óráig  1 (egy)  db ajánlat  érkezett,  az
alábbiak szerinti megajánlásokkal:

Ajánlattevő  neve:  DHHF  Dunaújvárosi  Hátrányos  Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.
(vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2400 Dunaújváros Városháza tér 1. 
Ajánlati ár nettó Ft összegben 12 hónapra prognosztizálva : 129 430 000 
Eseti  munka  megkezdése  a  megrendelés  visszaigazolásától  számított  megkezdésének  vállalási
határideje munkanapban meghatározva : 2 
Sürgősségi  munka  megkezdése  a  megrendelés  visszaigazolásától  számított  megkezdésének
vállalási határideje órában meghatározva : 24 
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) : 10

Az elektronikus közbeszerzési  rendszer által  készített  bontási  jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2.
számú melléklete.

Ajánlatkérő  a  bontást  (2021.11.18.  12:00  óra)  követően  a  benyújtott  ajánlat  áttanulmányozását
követően  2021.11.29.  napján  hiányok  pótlására  hívta  fel  az  ajánlattevőt  2021.12.06.  12:00  óra
hiánypótlási határidő megjelölésével.

A  DHHF  Dunaújvárosi  Hátrányos  Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.  ajánlattevő  a
hiánypótlási határidőn belül megfelelően benyújtotta hiánypótlását, és ezzel egyidőben – önkéntes
hiánypótlás keretében – az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására is sor került.

A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  a  DHHF  Dunaújvárosi  Hátrányos  Helyzetűek
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll
fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak, így
a közbeszerzési eljárás eredményes.



Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  862/2021.  (X.7.)  határozatának 2.
pontja  értelmében  129.351.443,-  Ft  +  ÁFA  /  év,  mindösszesen  nettó  388.054.329  Ft,  bruttó
492.828.998 Ft fedezet biztosítására vállalt kötelezettséget.
Ajánlattevő  által  megajánlott  éves  129.430.000  Ft  +  ÁFA  ajánlati  ár,  mindösszesen  nettó
388.290.000 Ft, bruttó 493.128.300 Ft fedezet biztosítását igényli,  így Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének kötelezettséget kell vállalnia a fedezet 78.557 Ft + ÁFA / év
összeggel történő megemelésére, annak érdekében, hogy a köztisztasági feladatok ellátása és a
nyilvános illemhely üzemeltetése biztosított legyen.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  vonatkozásában  támogassa a  DHHF  Dunaújvárosi
Hátrányos  Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.  ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat
érvényesnek nyilvánítását, valamint tekintve, hogy a gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn
kizáró ok – vagyis az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a szerződés
megkötését. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság  rendkívüli  bizottsági  ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2021.(XII.16.) határozata

„Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely
üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése 862/2021. (X.7.) határozatával
támogatta „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános
illemhely  üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás lefolytatá-
sát.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolyta-
tást követően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatá-
sáért Nonprofit Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn ki-
záró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltak-
nak.

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

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 862/2021. (X.7.) határozatával
kötelezettséget  vállalt  arra,  hogy  az  1.)  pontban  szereplő  szolgáltatás  megrendelés,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2022.-2024.  évi  költségvetéseiben
mindösszesen 129.351.443,- Ft + ÁFA / év összegben betervezésre kerül. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen  határozattal
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  szolgáltatás  igénybevételéhez  ténylegesen  szükséges
fedezetet további  78.557  Ft  +  ÁFA  /  év  összegben  megemeli,  így  évente  összesen
129.430.000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít.



5.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.)  pontban  foglalt
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos
Helyzetűek  Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.-t  nyilvánítja  nyertesnek  és  felhatalmazza  a
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
az aljegyző

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. december 31.

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4.)
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022-2024. évi költségvetés tervezése során vegye
figyelembe.

Felelős: a költségvetés tervezéséért
a jegyző
a költségvetés tervezésében való közreműködéséért
a gazdasági főosztály vezetője
a városüzemeltetési osztály vezetője

Határidő: a 2022-2024. évi költségvetések tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. december 16.

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és vá-

rosüzemeltetési bizottság elnö-
ke

Dr. Molnár István s.k.
közbeszerzési és bíráló

bizottság elnöke


