
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat  Sportingatlanok  üzemeltetésére  kiírt  beszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.
Buda György ügyvezető, Pentele Clear Kft.
Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 369/2017. (V.18.) határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi
sportingatlanokkal kapcsolatosan beszerzési eljárást kíván lebonyolítani, illetve az ajánlattételre 4
gazdasági társaságot kért fel. Az ajánlatok megküldésének határideje 2017. június 02. 12 óra volt.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 14359/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 369/2017. (V.18.) határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi
sportingatlanokkal  kapcsolatosan  beszerzési  eljárást  kíván  lebonyolítani  (az  előterjesztés  1.
számú melléklete).

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  megküldte  a  fenti  határozat  meghozatalát
elősegítendő  a  beszerzési  eljárás  dokumentumait  és  a  Szolgáltatási  koncessziós  szerződést,
melyet az előkészítő a döntést követően megküldött 4 gazdasági szereplőnek. (az előterjesztés 2.
számú melléklete: a Városüzemetletési és Beruházási Osztály levelet; az előterjesztés 3. számú
mellékelte: a  beszerzési  eljárás  dokumentumai  és  a  Szolgáltatási  koncessziós  (üzemeltetési)
szerződés)

A fent jelzett határozat szerint 4 gazdasági társaságot kért fel az Önkormányzat ajánlattételre (az
előterjesztés 4. számú mellékete: ajánlattételre felhívás, e-mail-ek):
- DVG Zrt.
- Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.
- Top Cleaning Kft.
- Pentele Clear Kft.

Ajánlatot  a  Pentele  Clear  Kft.  (az  előterjesztés  5.  számú  melléklete)  és  az  Uniszol
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  (a  határozat  1.  számú  melléklete)  küldött  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata részére.

Pentele Clear Kft. 5oncessziós díj ajánlata 900.000,- Ft + Áfa/hó, azaz bruttó 1.143.000,- Ft/hó.
Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. 5oncessziós díj ajánlata 1.050.000,- Ft + Áfa/hó, azaz bruttó
1.333.500,- Ft/hó.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  álláspontja  szerint  (az  előterjesztés  6.  számú
melléklete) a Pentele Clear Kft. által benyújtott ajánlat alapján a vállalkozás nem felel meg az
előírt  alkalmassági  követelményeknek,  mely  alapján  a  szerződés  teljesítésére  alkalmatlan
ajánlattevőnek bizonyul.  Az Uniszol-Létesíménygazdálkodási  Zrt.  által  benyújtott  referenciák és
nyilatkozatok alapján a vállalkozás valamennyi előírt alkalmassági követelménynek megfelel, így
ezen gazdasági szereplő alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az előterjesztést  megtárgyalta  a  pénzügyi bizottság,  valamint  a  gazdasági  és  területfejlesztési
bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Az előbbiek alapján az alábbi határozatokat terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2017. (VI.15.) határozata 
Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének megállapítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a dunaújvárosi 316/7 hrsz. alatt
nyilvántartott  Sportingatlanok  üzemeltetésével  kapcsolatosan  lefolytatott  beszerzési  eljárás
érvényes és eredményes.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban jelzett beszerzési
eljárásra, a Pentele Clear Kft. által benyújtott ajánlat alapján a vállalkozás nem felel meg az előírt



alkalmassági  követelményeknek,  mely  alapján  a  szerződés  teljesítésére  alkalmatlan
ajánlattevőnek bizonyul ezért az ajánlatot érvénytelennek minősíti.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  jelzett  beszerzési  eljárás
nyerteseként  az  Uniszol  Létesítménygazdálkodási  Zrt.-t  jelöli  meg  a  határozat  1.  számú
mellékletében csatolt ajánlat alapján azzal, hogy 1.050.0000,- Ft + Áfa/hó koncessziós díjat fizet
meg,  egyben  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  számú  mellékleteként  csatolt
Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés aláírására.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

        a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztály vezetője

                    
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2017. június 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

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


