
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.

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

eredményének megállapításáról

Előadó:         az önkormányzat bírálóbizottság elnöke
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 

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
                     Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 
                      
Meghívott:      Vencli Adrienn, BMSK Zrt.
                      
Véleményező bizottságok:
Bírálóbizottság 2017.04.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.04.12.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.04.12.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017.04.11.
Pénzügyi Bizottság 2017.04.11.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017.04.12.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  keretében,
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyban 2017. 03.07-én közbeszerzési
eljárást indított DMJV Önkormányzata.  A közbeszerzési eljárást a feladattal megbízott BMSK Zrt. lefolytatta.
Az eredmény megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:
1097-44/2017

Ügyintéző neve: Hévízi Andrea s.k.
Ügyintéző aláírása:

                                 ………………………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-132
Igazgató/osztályvezető aláírása:
Szabó Imre s.k.
                         ………………………………..

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Ellenőrzés dátuma:Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Észrevétel:
Leadás dátuma:

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

eredményének megállapításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  keretében,  koncepciótervek,
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény (a továbbiakban:  Kbt.)  98.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján nemzeti  eljárásrend
szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárást  indított  DMJV  Önkormányzata
140/2017.(III.02.)  határozatával  (  előterjesztés  1.  sz.  melléklete),  az  eljárás  becsült  értékére
tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra (nemzeti értékhatárt elérő értékű).

A közbeszerzési  eljárásban  a  kizárólagos  joggal  rendelkező  TÉT-91  Kft.-t  (székhelye:  2400
Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli:  Tóth Tibor) hívta fel
ajánlattételre a közgyűlés.  A közbeszerzési eljárást a feladattal megbízott BMSK Zrt. folytatta le.

Az ajánlattételi  felhívás napja 2017.03.07-e, az ajánlattételi  határidő 2017. 03. 27-e 11.00 óra
volt.  Az  ajánlat  bontása  és  értékelés  után  2017.  03.30-án  BMSK  Zrt.  székhelyén  egyeztető
tárgyalást tartottak a végső ajánlat megtétele végett. 2017. április 04-én az ajánlattevő megtette
végső ajánlatát.  A közbeszerzési eljárás eredményes volt. Az ajánlattevő érvényes ajánlatot adott
(előterjesztés 2. sz. melléklete). A közbeszerzési feladatok ellátására megbízott BMSK Zrt. végső
döntésre előkészítette és megküldte a dokumentációt (előterjesztés 3. sz. melléklete),  

Jelen előterjesztés a végső döntés meghozataláról szól.

Bizottsági vélemények:

-  A Bírálóbizottság  az  előterjesztést 2017.  április  11.-ei ülésén tárgyalta  és  5  igen,  0  nem,  0
tartózkodott mellett az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.  
- Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2017. április 12.-ei ülésén előterjesztés
módosítását  6  igen  szavazattal  támogatta, közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak találta  azzal,
hogy a szerződés tárgya egészüljön ki azzal, hogy pontosan melyik létesítményre vonatkozik
a megállapodás.
- A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést 2017. április 12.-ei ülésén tárgyalta és
6  igen  szavazattal  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

- Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2017. április 11.-ei ülésén tárgyal-
ta és 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett előterjesztést támogatta.
-  A Pénzügyi  Bizottság az előterjesztést  az előterjesztést előterjesztést 2017.  április  11.-ei ülésén
tárgyalta és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
- A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést előterjesztést 2017.
április  12.-ei ülésén tárgyalta  és  a  javaslatot  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatták,
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A bizottsági  vélemények  figyelembe vételével  elkészült  a  végleges  anyag.  A fentiek  alapján az
alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

A II. előterjesztés mellékletei: 
1. sz. melléklet: DMJV Közgyűlése 140/2017. (III.02.) határozata
2. sz. melléklet: TÉT-91 Kft. végleges ajánlata
3. sz. melléklet: BMSK Zrt. által készített jegyzőkönyv



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (IV.21.) határozata

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

eredményének megállapításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 140/2017.(III.02.) határozatával elhatározta, hogy a
„Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  keretében,  koncepciótervek,  engedélyezési
tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”  tárgyában,  a  Kbt.  98.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  szerinti,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás induljon és a határozat 3. pontjában szereplő,
a  közbeszerzési  eljárásban  a  kizárólagos  joggal  rendelkező  TÉT-91  Kft.-t  (székhelye:  2400
Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth Tibor)  hívta meg
ajánlattételre. 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési  szabályzatának  4.1.   pontja  alapján  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény
fejlesztése  keretében,  koncepciótervek,  engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”
tárgyában indított közbeszerzési  eljárás lezárásaként  kijelenti,  hogy  a  közbeszerzési  feladatok
ellátásával megbízott BMSK Zrt. által elkészített dokumentációval egyetért, a közbeszerzési eljárás
eredményes és a TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma:
07-09-009159,  képviseli:  Tóth  Tibor)  nyilvánítja  nyertesnek nettó  48.500.000,-Ft+ÁFA  ,  azaz
negyvennyolcmillió-ötszázezer forint+ áfa ajánlatával.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés és mellékleteinek aláírására, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

4. A közbeszerzési eljárás eredménye a fentiek szerint kihirdethető.

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

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:    2017. június 30.

Dunaújváros, 2017. április 21.

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

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

Dr. Ragó Pál s.k.
a Bírálóbizottság elnöke
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