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Készült:  A Képviselő-testület   2014.  január 27-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: „Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő 

Alsónémedi Önkormányzatnál” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti (nemzeti eljárásrend) hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárást indított a fent nevezett beszerzési tárgyban. 
 
Az ajánlattételi felhívást 3 vállalkozás kapta meg, melybıl mindhárom vállalkozás tett 
ajánlatot a mellékelt írásbeli szakvéleményben foglaltak szerint. 
 
Az eljárás eredményét a Közbeszerzési Szabályzat értelmében a Képviselı-testület jogosult 
megállapítani.  
 
Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az eljárás tartalmat és 
eredményét a mellékelt dokumentum ismerteti. 
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Melléklet: Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
 
A fentiek értelmében kérem a T. Képviselı-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 

Határozati javaslat 
                  …/2014.(I.27.) számú határozat  
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

a.) SZERVEZETFEJLESZTÉS AZ AGGLOMERÁLÓDÁS 
NEHÉZSÉGEIVEL KÜZDİ ALSÓNÉMEDI 
ÖNKORMÁNYZATNÁL tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 

 
Neve Community-Solution Kft. 
Székhely címe 2310 Szigetszentmiklós, 3508/c/7 hrsz. 
 

Nettó ajánlati ár (HUF): 8 543 307.- Ft 
 
Az ajánlati ár bontása: 

Tevékenység Bruttó HUF 
A.) 2. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató 
infrastruktúra és a szerzıdéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a 
kiszervezett és kiszervezhetı önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új 
feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell 
kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok 
tevékenységeinek hatékonyabb mőködésére irányuló szervezeti javaslatok 
kidolgozása és megvalósítása. 

1 240 000 

B.) 3. sz. tevékenység 
A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló 
strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és 
középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, 
valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú 
opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkezı 
opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétıl számított 6 hónapon 
belül kell megvalósítani. 

1 065 000 

C.) 4. sz. tevékenység 
Önkormányzati fenntartásban, vagy mőködtetésben álló intézményekkel – 
különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közmővelıdési, 
gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett 
konyhákkal, diák- és felnıtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - 
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. 

3 625 000 

D.) 9. sz. tevékenység 
A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elégedettségrıl és felmerülı igényekrıl.  A lakosság véleményének, 
igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. 
kérdıív, személyes megkérdezés, online adatgyőjtés, telefonos interjú stb.) 
alkalmazásával minimum két idıintervallumban. 5% (!) 

1 400 000 

 
 
 
 

 
 
 
 



Tevékenység Bruttó HUF 
E.) 10. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok 
felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása.  
Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok 
eredményeként a folyamatok erıforrásigénye csökken. 

 
 
 

640 000 

F.) 12. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri 
hivatalok és a települések intézményei, jelentısebb foglalkoztatói humán 
erıforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti 
besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 

2 255 000 

G.) 13. sz. tevékenység 
A kidolgozott hatékonyságnövelı intézkedések megvalósításának folyamatos, a 
projekt teljes idıtartamát átívelı nyomon követése, szakértıi támogatás 
biztosítása. 

625 000 

Bruttó összesen  10 850 000 
 
Kiválasztás indoka: A nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló összegre tekintettel is megfelelı. 

 
b.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére 

(eredmény kihirdetésre) és a szerzıdés megkötésére. 
 

Határid ı: 2014. február 14. 
Felelıs: polgármester 
Kapja:  pü. csop. vez., ajánlatot tevık 

 

 
Alsónémedi, 2014. január 20. 
 
 
                  Vincze József 

                     polgármester  
 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
 
      Dr. Percze Tünde 
             jegyzı 

 

 


