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Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztására
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Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
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2021. november 17.

A napirendi pont rövid tartalma:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. A jelenlegi szolgáltató szerződése
2021. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató kiválasztása.
A köztemetés szolgáltatás nyújtására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott határidőn belül 2 érvényes ajánlat érkezett.
Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Árokszállási Ibolya
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 40363-15/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-173
Főosztályvezető 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:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Telefon: (25) 544-173
e-mail: arokszallasi@pmh.dunanet.hu
JAVASLAT
köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztására
Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése –
összhangban a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdésével – értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete –
a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Ezen szolgáltatást 2021. január 1. napjától a Borostyán Tóth Kft. látja el, azonban a vele kötött
köztemetési szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés 2021. december 31. napjával lejár, ezért
szükséges az új szolgáltató kiválasztása.
A szolgáltatás nyújtására ajánlattételre hívtunk fel három – dunaújvárosi székhellyel vagy telephelylyel rendelkező – temetkezési vállalkozót. (877/2021. (X. 21.) számú KH az előterjesztés 1. melléklete)
Az ajánlattétel határideje 2021. november 8. 12:00 óra volt. A határidőn belül két vállalkozó nyújtott
be érvényes ajánlatot (bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 2. sz. melléklete).
Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás díja.
A vállalkozók az alábbi ajánlatokat adták:
BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Hamvasztásos
temetés
Koporsós temetés

Nettó összeg
110.735 Ft

ÁFA
29.898 Ft

Bruttó összeg
140.633 Ft

144.852 Ft

39.110 Ft

183.962 Ft

Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2400 Dunaújváros, Temető utca 60/b.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Hamvasztásos temetés
Koporsós temetés

Nettó összeg
182.700 Ft
151.500 Ft

ÁFA
49.330 Ft
40.905 Ft

Bruttó összeg
232.030 Ft
192.405 Ft

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így külö-

nösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik
A szerződés időtartama – 2022. január 1-jétől 2022. december 31. napjáig – 1 év.
A szolgáltatási szerződés tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
A beszerzés nettó becsült értéke 11.000.000 Ft, melynek fedezete a 2022. évi költségvetésben
kerül betervezésre.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…. /2021. (XI. 18.) számú határozata
köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztásáról

1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési szolgáltatás nyújtására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot adó vállalkozót kéri fel:
Vállalkozó neve:

BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45.
2.

A beszerzés nettó becsült értéke: 11.000.000 Ft, melynek fedezete DMJV Önkormányzatának
2022. évi költségvetésében a köztemetés kiadásai előirányzat soron betervezésre kerül.
Felelős: - a költségvetés tervezéséért
jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért
Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2022. évi költségvetés tervezése

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. december 15.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

