Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16.
Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Előkészítő:

Benkovics Kornélia osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens
-

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság

2020.07.14.
2020.07.14.
2020.07.14

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2020.
(III.26.) határozatával döntött a „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Beszerzési, Működtetési és
Informatikai Osztály
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita,
Dzsupin Andrea
Ügyintéző aláírása:.

Iktatószám: 6539-78/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345
25/544-273
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:
Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020.07.__.
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.__.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020.07.__.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.__.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazás

Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Tisztelt Közgyűlés!
147/2020. (III.26.) határozatával döntött a „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (1. számú melléklet).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti tárgyban a feladatot ellátó szervezet kiválasztásához
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós értékhatárt
meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárást [Kbt. 81. § (1) bekezdés] indított 2020. április 07. napján.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) került lebonyolításra
a WIT Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi felhívásban
előírt határidőig (2020.06.05 10:00 óra) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett , az alábbiak szerinti megajánlásokkal:
Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő
székhelye:

Nettó
ajánlati ár/
hónap
(HUF):

"BOROSTYÁN Tóth"
Temetkezési Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft
Antea Nemzetközi
Temetkezési Assistance
Kft.

2400 Dunaújváros
Rákóczi Ferenc Utca
45,A.
1091 Budapest
Mihlakovics Utca
12.

3 225 000

A teljesítésbe bevonásra kerülő M.3.
szakember többlettapasztalata temetkezési szolgáltatások
területen (0-36
hónap):
36

6 300 000

36

Az elektronikus közbeszerzési rendszer által készített bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. számú
melléklete.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően 2020. június 15. napján hiányok pótlására,
illetőleg az ajánlatokban található ellentmondások feloldására hívta fel mindkét ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a
hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben megjelölt benyújtási határidő 2020. június 19. 12:00 óra
volt. Ajánlatkérő az 1. számú hiánypótlás benyújtásának határidejét 1 alkalommal, 2020. június 19. 11:26
órakor módosította. A módosított hiánypótlási határidő: 2020. június 24. 14:00 óra volt.
Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő lejárta előtt benyújtott hiánypótlások, tényállás tisztázások áttanulmányozását követően 2020. június 24. napján további hiányok pótlására, illetőleg az ajánlatban található ellentmondások feloldására hívta fel Antea Nemzetközi Temetkezési Assistance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca
12.) ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a 2. számú hiánypótlási felhívásban és felvilágosításkérésben megjelölt benyújtási határidő 2020. június 29. 12:00 óra volt.
Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő lejárta előtt benyújtott hiánypótlások, tényállás tisztázások áttanulmányozását követően 2020. június 29. napján további hiányok pótlására, illetőleg az ajánlatban található ellentmondások feloldására hívta fel Antea Nemzetközi Temetkezési Assistance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca
12.) ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a 3. számú hiánypótlási felhívásban és felvilágosításkérésben megjelölt benyújtási határidő 2020. július 01. 12:00 óra volt.

A benyújtott ajánlatok, hiánypótlások áttanulmányozását követően Ajánlatkérő elvégezte a Kbt. 69. § (1)-(3)
bekezdés szerinti bírálatot, valamint értékelést, mely alapján megállapítható, hogy:
a) a "BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45,A.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelelő.
b) az Antea Nemzetközi Temetkezési Assistance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca 12.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a hiánypótlásokat követően megfelelő.

A Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése

AJÁNLATOK

"BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45,A.
14725050-2-07
Megajánlás

1.

2.

Nettó üzemeltetési
díj mértéke / hó
A teljesítésbe
bevonásra kerülő
M.3. szakember
többlettapasztalata
temetkezési
szolgáltatások
területen (0-36
hónap)
ÖSSZESEN:

3 225 000 Ft

36

Pont

Súlyozott
pontszám

100

9000

100

1000

1.

2.

Megajánlás
6 300 000 Ft

36

10000
LEGJOBB MEGAJÁNLÁS
Legjobb megajánlás
Súlyszám

Nettó üzemeltetési
díj mértéke / hó
A teljesítésbe
bevonásra kerülő
M.3. szakember
többlettapasztalata
temetkezési
szolgáltatások
területen (0-36
hónap)

Antea Nemzetközi Temetkezési Assistance Kft.
1091 Budapest, Mihlakovics Utca 12.
10928684-2-41

3 225 000 Ft

36

90

10

Pont

Súlyozott
pontszám

51,19

4607,14

100

1000

5607,14
Képlet
P = (A legjobb / A vizsgált) ×
(P max – P min) + P min

P = (A vizsgált / A legjobb) ×
(P max – P min) + P min

P min 0
P max 100

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően a legjobb ár – érték arányú megajánlást tartalmazó ajánlatot benyújtó "BOROSTYÁN Tóth"
Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45. A.)
ajánlattevőt nem hívta fel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt
igazolások, nyilatkozatok benyújtására, tekintettel arra, hogy fent nevezett ajánlattevő által ezen igazoló
dokumentumok csatolásra kerültek az ajánlatához, mely igazolások megfelelőek, azokkal
kapcsolatban hiánypótlás és felvilágosítás nyújtás kérés kiküldésére nem volt szükség.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti eljárás vonatkozásában támogassa "BOROSTYÁN Tóth"
Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45. A.) ajánlattevő
által benyújtott ajánlat érvényesnek nyilvánítását, és tekintve, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró ok –
vagyis az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a szerződés megkötését.
Az előterjesztést a Gazdasági, Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság rendkívüli bizottsági 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 Önkormányzata Közgyűlése
….../2020. (VII.16.) határozata
„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2020. (III.26.) határozatával támogatta „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a Antea Nemzetközi Temetkezési Assistance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca 12.) 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.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a "BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45. A.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele
szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a "BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45.A.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat összege nettó 3.225.000,- Ft +Áfa/hó, összesen bruttó 4.095.750,- Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással.
Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály vezetője

Határidő:

a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2020. (III.26.) határozatával kötelezettséget vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „2. Városüzemeltetés – 3. Dologi kiadások” során nettó 40.000.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll.
7.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 5.
pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2021-2025. évi költségvetésében betervezésre kerül 3.225.000,- Ft +
ÁFA/ hó, azaz a 2021-2025. év közötti szerződéses időszakot tekintve 174.150.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 221.170.500,- Ft összegben.

8.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 7. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2025. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: Határidő: -

a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a 2021.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. július 16.
Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és
Jogi bizottság elnöke
Dr. Molnár István s.k.
a Közbeszerzési és Bíráló
Bizottság elnöke

