
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kivá-
lasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bírálóbizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.04.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2017.04.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12.
az önkormányzat bírálóbizottsága 2017.04.11.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói felada-
tok ellátása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az ajánlattételi határidőben benyújtott 
ajánlatok alapján a nyertes kiválasztására, valamint a kapcsolódó megbízási szerződés-tervezetének jóvá-
hagyására irányul. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztály

Iktatószám6945-11/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
                          Rontó Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Igazgató/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: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.03. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-

adói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztá-
sára, valamint a megbízási szerződés tervezetének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ész-Ker Kft. között hivatalos közbeszerzé-
si feladatok ellátására 2016. május 10-én hatályba lépett, 12 hónapra kötött határozott időtartamú
Megbízási Szerződés rövidesen lejár.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése előírja, hogy „a közbe-
szerzési 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 közbeszer-
zés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.”

A jogszabályi követelményeknek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy tud megfe-
lelni, ha a közbeszerzési feladatokat továbbra is – a jogszabályváltozás következtében megválto-
zott fogalom használatával – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételével lát-
ja el. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Terület-
fejlesztési Bizottság és az önkormányzat Bírálóbizottsága véleményének kikérése mellett – az ön-
kormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 40. § (2) be-
kezdés a) pontjában foglalt átruházott hatáskörében eljárva hozott 216/2017. (III.14.) határozata
alapján az előkészítő osztály árajánlatot kért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói fel-
adatok ellátása tárgyban. A hivatkozott polgármesteri határozatot jelen előterjesztés 1. számú mel-
léklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy Dunaújváros közigazgatási területén nincs releváns tapasztalatokkal rendel-
kező felelős akkreditált  közbeszerzési szaktanácsadó, aki/amely egy megyei jogú város közbe-
szerzéseinek szaktanácsadásához kellő szakértelemmel, eszközökkel, személyi és tárgyi feltéte-
lekkel rendelkezik, így a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására
az alábbi gazdasági szereplőktől kértünk árajánlatot: 

a) Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út. 1-5. A. lépcsőház  3. emelet 1.
e-mail:   n  agy.laszlo@imperialkft.hu

b) ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
e-mail:   titkarsag@eszker.eu

c) Anpast Europroject Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emelet
e-mail:   d  r.paksi.gabor@anpast.hu

A gazdasági szereplők részére az ajánlatkérés 2017. március 20. napján elektronikusan megkül-
désre került. 
Az ajánlatkéréshez csatolt visszaigazolás kézhezvételét valamennyi ajánlattételre felkért gazdasá-
gi szereplő haladéktalanul visszaküldte, mely visszaigazolásokat jelen előterjesztés 2. számú mel-
léklete tartalmazza.

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2017. március 27. napján 16:00 óráig az ajánlattételre felkért gaz-
dasági szereplők az alábbiak szerint nyújtották be ajánlatukat:

mailto:eupconsult@eupconsult.hu
mailto:info@provitalzrt.hu
mailto:titkarsag@eszker.eu


Ajánlattevő  megnevezé-
se:

Megjegyzés: Vállalási ár:

Imperial  Tender  Közbe-
szerzési  és  Tanácsadó
Kft.
1022 Budapest,  Bimbó út.
1-5. A. lépcsőház  3. eme-
let 1.

 Ajánlattevő  nyilatkozott  mérleg
szerinti eredményéről 

 Ajánlattevő  csatolt  referencia
jegyzéket,

 Csatolta a szakmai felelősségbiz-
tosítás kötvényének másolatát.

Éves  nettó  átalánydíj:  11.280.000
Ft / év

Havi nettó átalánydíj: 
940.000 Ft / hó

Ész-Ker Kft.
1026 Budapest, 
Pasaréti út 83. 

 Ajánlattevő  nyilatkozott  mérleg
szerinti eredményéről 

 Ajánlattevő  csatolt  referencia
jegyzéket,

 Csatolta a szakmai felelősségbiz-
tosítás kötvényének másolatát.

Éves nettó  átalánydíj:  10.200.000
Ft / év

Havi nettó átalánydíj: 
850.000 Ft / hó

Anpast Europroject Szol-
gáltató Kft.
1122 Budapest, Maros utca
19-21. VII. emelet

 Ajánlattevő  nyilatkozott  mérleg
szerinti eredményéről 

 Ajánlattevő  csatolt  referencia
jegyzéket,

 Csatolta a szakmai felelősségbiz-
tosítás kötvényének másolatát.

Éves nettó  átalánydíj:  10.800.000
Ft / év

Havi nettó átalánydíj: 
900.000 Ft / hó

Az ajánlatok bontására 2017. március 28-án 08:00 órakor a Városfejlesztési Igazgatóság, Város-
üzemeltetési és Beruházási Osztály 314. számú irodájában került sor. Az ajánlatok bontásáról ké-
szült jegyzőkönyvet, valamint az ajánlatokat jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

Az ajánlatok értékelésének szempontjaként a megküldött ajánlatkérés 3. pontjában „a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás éves nettó átalánydíj + ÁFA” megjelölés szerepelt.

A kapcsolódó megbízási szerződés tervezetét az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység tárgyában be-
nyújtott árajánlatok alapján az ajánlatkérés 3. pontjában megjelölt „a legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatás éves nettó átalánydíj + ÁFA” szempont figyelembevételével megállapítható, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot az Ész-Ker Kft. nyújtotta be. 

Valamennyi  ajánlattevő  által  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenységre
megadott ajánlati ár fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. mellék-
let 18. „Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” során rendelkezésre áll.

Az előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság 2017.04.11-i  ülésén megtárgyalta és 5 igen szavazattal
egyhangúlag, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12-i ülésén megtárgyalta és 6
igen  szavazattal  egyhangúlag,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.04.12-i  ülésén
megtárgyalta és 6 igen szavazattal  egyhangúlag,  valamint  az önkormányzat   bíráló bizottsága
2017.04.11-i ülésén megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

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





HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (IV.21.) határozata

Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adói feladatok ellátása” tárgyban benyújtott ajánlatok értékeléséről, a nyertes kiválasztásá-

ról, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV Önkormányzata részére
„felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tevékenység el-
végzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt – az Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft.-t (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) bízza meg 850.000,-Ft + ÁFA / hó, mindössze-
sen évi 10.200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért 2017. május 10. - 2018. május 9. közötti
időtartamban.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Városüzemeltetési  és Beruházási
Osztály vezetőjét a határozat közlésére, továbbá a szerződés előkészítésével kapcsolatos
teendők elvégzésére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. május 9.

3. A 2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rende-
let 5. mellékletének 18. „Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladat-
soron fedezetet biztosít. 

Felelős: a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
a polgármester

a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a városfejlesztési igazgatóság vezetője 

Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2017. április 21.

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

bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
a bírálóbizottság elnöke

 
 

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság el-

nöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke


