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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2019.
január 31-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul .
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita,
Rontó Mónika
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám:25921-14/2018.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
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Van/Nincs
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Törvényességi észrevétel:
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Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2018._______
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Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás
megindítására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő Dunaújváros
közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2019. január 31-én lejár. A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzésekről. E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 96/2018. (II.15.)
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét,
melyet, azóta egy alkalommal módosított. A 473/2018. (IX.20.) határozattal elfogadott
közbeszerzési terv I. árubeszerzés 2. sora tartalmazza a „Dunaújváros közvilágítási
berendezéseinek villamos energia ellátása a 2019. évre” tárgyú közbeszerzést.
A 2019. évre tervezett villamosenergia beszerzés két részből álló eljárásként kerül
megindításra, melyből az egyik rész a közvilágítási hálózat energia ellátásra a másik rész az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia ellátására irányul.
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
A korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződések elemzése alapján került megállapításra,
hogy a tervezett szerződéses időtartamra a becsült érték meghaladja a nettó tizenötmillió
forintot, ezért a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot ellátó
szervezet kiválasztásához a hivatkozott jogszabály alapján három ajánlat bekérése
szükséges.
Az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás mindkét
részének vonatkozásában a város korábbi beruházásaiban részt vállalók, vagy korábban
ugyanezen tárgyban ajánlattevőként szerepeltek.
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.
e-mail: info@mvmp.hu
b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu
A határozati javaslat mellékletét képező felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Zrt.
készítette elő. (1.számú melléklet)
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerül megindításra és
lefolytatásra.
A szolgáltatás megrendelés 2019. évben megvalósuló költségeinek biztosítására Dunaújváros MJV Önkormányzatának kötelezettséget kell vállalnia jelen előterjesztés határozati javaslatában, tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás annak anyagi fedezete ill. arra való kötelezettségvállalás nélkül nem indítható meg.

Az előterjesztést a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a
Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a
Pénzügyi bizottság, valamint az Önkormányzat Bíráló bizottsága 2018. november 13-ai
rendkívüli ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2018.(XI.15.) határozata
a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az
eljárás megindításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat
megtételére mindkét rész vonatkozásában a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.
a)

Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.
e-mail: info@mvmp.hu

b)

Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com

c)

Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu

2.Az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében
betervezésre kerül a Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia
ellátása tekintetében 5. melléklet 2. „Városüzemeltetés” bekezdés, „Közvilágítási
áramdíj” során nettó 22.000.000 Ft, valamint Dunaújváros MJV Önkormányzatának
kezelésében lévő ingatlanok villamos energia ellátása tekintetében az 5. melléklet
14. „Vagyonkezelési feladatok” bekezdés, „Dologi kiadások” során nettó 2.750.000 Ft
összegben. Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, jelen
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges fedezetet biztosítja.
3.Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:

- az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 30.

Dunaújváros, 2018. november 15.
Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke
Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
az önkormányzat Bíráló
Bizottságának elnöke
Cserni Béla s.k.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság
elnök

