
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. március 02.

Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében,
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési

eljárás megindítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző

                     Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Meghívott:      BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó (vencli.adrienn@bmsk.hu)
                      
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 02.28. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 02.28. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 02.28. rk.
Pénzügyi Bizottság 2017. 02.28. rk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 02.28. rk.
Bírálóbizottság 2017. 02.28. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó – sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére
irányuló  döntések  meghozatalára,  a  tervező  (koncepciótervek,  engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek)
kiválasztására elindítandó közbeszerzési eljárás megindítására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály

Iktatószám:
7170/2017

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea, 
Somfainé Petőfalvi Anita 
Ügyintéző aláírása:                                 
………………………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-380
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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Szekeres Réka s.k.
Leadás dátuma: 2017.02.23. Ellenőrzés dátuma: 2017.02.23.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
s.k.
Leadás dátuma: 2017.02.23. Ellenőrzés dátuma: 2017.02.23.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés/ Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, engedélyezési
tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről
szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban a 2014. évre 600 millió forint (I. ütem) forrásról döntött,
melyre  2014.  június 3.  napján DMJV Önkormányzata és az Emberi  Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
között létrejött a Támogatási Szerződés. Az I.  ütemben kiépült a pályavilágítás, az eredményjelző és a
fűthető  pályatest,  megtörtént  a  gázhálózat  fejlesztése.  A  támogatási  szerződés  több  alkalommal
módosításra  került,  a  felhasználás  időtartamát,  és  támogatás  keretösszegén  belüli  átcsoportosítás
tekintetében. 
  A fejlesztés II. ütemére 2017. évben kerül sor, a „Dunaújváros labdarúgó- sportlétesítmény fejlesztése
keretében,  koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyban a tervező
kiválasztására közbeszerzési eljárás megindításával.  
Az  Ajánlatkérő  DMJV  Önkormányzata  a  fenti  tárgyban  nemzeti  értékhatárt  elérő  értékű,  hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmaz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény („Kbt.”)  98.  §  (2)  bekezdés c)  pontja  alapján,  tekintettel  arra,  hogy a szerződés a
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.

A beszerzési igény a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály részéről merült fel. A beszerzési
igény felmerülésével érintett osztály alapinformációkat szolgáltatott a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan.
Az  Önkormányzat  és  a  BMSK  Zrt.  között  érvényben  lévő  szerződés  szerint  a  BMSK  Zrt.  látja  el
teljeskörűen  a  stadionfejlesztéssel  kapcsolatos  közbeszerzéseket  érintő  (közbeszerzési  tanácsadási,
fejlesztéshez  kapcsolódó  lebonyolítási  valamint  műszaki  ellenőri)  feladatokat,  ezen  belül  a  hivatalos
közbeszerzési tanácsadó feladatokat is, így a közbeszerzési dokumentáció összeállítására a BMSK Zrt.
jogosult. A BMSK Zrt. megküldte a tervező kiválasztására szóló közbeszerzési eljárás elindítására általuk
előkészített ajánlattételi felhívást, a tervezési szerződés tervezetet, és egyéb dokumentumokat (1. számú
melléklet). 
A fenti tárgyban ajánlattételre kizárólagos joggal rendelkező TÉT-91 Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth Tibor) jogosult. 

A tervezés becsült értéke: nettó 51.503.449,- Ft.

A fejlesztés II. ütemére vonatkozó Támogatási Szerződés jelenleg aláírás alatt van. A koncepciótervek,
engedélyezési tervek elkészítésére rendelkezésre áll nettó 41.503.449,- Ft. 
A kiviteli tervek elkészítésére Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében jelenleg
nincs  fedezet.  A kiviteli  tervek  elkészítéséhez  szükséges  nettó  10.000.000,-  Ft  fedezet  a  Támogatási
Szerződés megkötésekor fog rendelkezésre állni, így annak aláírásáig DMJV Önkormányzata általi fedezet
biztosítása szükséges. 

A fedezet biztosítását a beszerzési igénnyel érintett osztály által adott alapinformációk alapján Dunaújváros
MJV Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének 5.b melléklet általános tartalék soráról a 7.a
mellékletének  23.  „Pályázati  és  egyéb  támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai  /  Főépítész”
elnevezésű  feladatsor  3.  „Dunaújvárosi  Labdarúgó  Stadion  beruházási  költsége  I.  ütem  kiviteli  tervek
elnevezésű újonnan létrehozásra kerülő kiemelt előirányzat során pótfedezet által lesz biztosított. 

Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás megindításának, valamint a kiviteli tervekre 10 millió Ft fedezet
biztosításának támogatására irányul.

Bizottsági vélemények:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális,
ifjúsági  és  sport  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság, valamint az önkormányzat bíráló bizottsága az előterjesztést 2017. február 28-i rendkívüli ülésén
tárgyalja, a bizottsági véleményeket az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (III.02.) határozata

A „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, engedélyezési
tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza  „Dunaújváros  labdarúgó-
sportlétesítmény  fejlesztése,  koncepció  tervek,  engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”
tárgyú,  a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti,  hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás megindítását a  jelen határozat  1.  számú mellékletét  képező ajánlattételi  dokumentációban
foglaltak szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 1. pontban meghatározott
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok aláírására.

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott közbeszerzési

eljárásban a kizárólagos joggal rendelkező TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u.
7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth Tibor) hívja fel ajánlattételre.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  jelen  határozat  1.  pontja  szerinti
közbeszerzési  eljárásban  DMJV  Önkormányzatával  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény
fejlesztése”  elnevezésű  fejlesztéshez  kapcsolódó  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  feladatok
ellátására szerződött BMSK Zrt. által kijelölt Vencli Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza
meg.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott közbeszerzési
eljárás becsült értékét nettó 51.503.449,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 65.409.380,- Ft -ban határozza
meg. 

6. Az  1.  pontban  szereplő  a  koncepció  tervek  és  engedélyezési  tervek  kötelezettségvállalására
Dunaújváros MJV Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének 7.a mellékletének 23.
„Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai / Főépítész” elnevezésű feladatsor 3.
„Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem áthúzódó” kiemelt előirányzat során nettó
41.503.449,- Ft +ÁFA, összesen bruttó 52.709.380,- Ft fedezetet biztosít.
 

7. Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  kiviteli  tervek  vonatkozásában  a  fejlesztés  II.
ütemére  vonatozó  Támogatási  Szerződés  létrejöttéig  nettó  10  millió  Ft  +  Áfa,  összesen  bruttó
12.700.000,- Ft fedezetet biztosít. 

8. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 7. pontban meghatározott kötelezettségvállalás
fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésének soron kö-
vetkező módosításába 7.a mellékletének 23. „Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
kiadásai / Főépítész” elnevezésű feladatsor 3. „Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége I.
ütem/ kiviteli tervek elnevezésű új kiemelt előirányzat létrehozásával építse be, mely kiadás fedezete a
költségvetés 5.b melléklet/25. felhalmozás tartalékok/felhalmozási céltartalék/25.15 Pályázati  tevékeny-
ség felkészítés, önrész (szabadon felhasználható kerete és közbeszerzési fedezet) sora.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

a költségvetés módosításáért
a jegyző

a költségvetés módosításában való közreműködéséért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja

9.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
feladatra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017.
évi közbeszerzési tervében szerepeltesse.



Felelős: a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a városfejlesztési igazgató

Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására:2017.03.10.
az  ajánlattételi dokumentáció megküldésére: 2017.03.10.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  közbeszerzési  tervének
elfogadásának időpontja.

Dunaújváros, 2017. március 02.

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

bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
a bírálóbizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

 
Pintér Attila s.k.

 a Pénzügyi Bizottság elnöke

 Izsák Máté s.k. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke
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