
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 07.18.

Javaslat  a  világörökségi  helyszínek  fejlesztése  témájú  pályázat  vonatkozásában
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó
árajánlatok bekérésére

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Városfejlesztési Igazgató
Somfainé Petőfalvi Anita pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016.07.14.
Pénzügyi Bizottság 2016.07.14.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016.07.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016.07.14.
Önkormányzat Bírálóbizottsága 2016.07.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  a  világörökségi  helyszínek  fejlesztése  témájú  pályázat
vonatkozásában szükséges az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez közbeszerzési eljárás
lefolytatása.  Az  ehhez  kapcsolódó  feladatok  ellátásához  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység ellátására ajánlatok bekérése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita
E-mail címe: somfaine  @pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25 / 544-345
Iktatószám: 21027/2016.

Előkészítő aláírása: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.07.08.
Ellenőrzés dátuma: 2016.07.08.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:

Az elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzés: 
Dudás Pálné: L.   2016.07.08.
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JAVASLAT
a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó
árajánlatok bekérésére

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormány Partnerségi Megállapodásában célul  tűzte ki a térségi szintű turisztikai
fejlesztések  támogatását.  Ezen  belül  a  2014-2020  programozási  időszak  egyik  célkitűzése  a
világörökségi  helyszínek  fejlesztése.  Dunaújváros  világörökségi  várományos  területe  a  Római
Birodalom limes nyomvonala. A város vonzerejének növelésében a római kori emlékek bemutatása
is fontos szerepet játszik. A fejlesztések európai uniós pályázati forrásból történő megvalósítása
erősítené a térség turisztikai vonzerejét és Dunaújváros MJV Önkormányzatának más turisztikai
célú fejlesztéséhez is illeszkedik, mint pl. a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet
létrehozása. 

A  világörökségi  helyszínek  fejlesztését  célzó  pályázati  felhívás  a  GINOP  keretében  vár
megnyitásra 216.  július-augusztus hónapokban.  A pályázaton való indulásról  Dunaújváros MJV
Közgyűlése 196/2016. (IV.21.) határozatával döntött (1. számú melléklet).

A  limes  dunaújvárosi  emlékeinek  bemutatásával  kapcsolatos  projekt  során  megvalósítandó
feladatok  a  római  fazekas  kemence  bemutatása,  egy  látogatóközpont  és  kőtár  kialakítása  a
mostani kőtár bejáratának közelében és az Intercisa castrumának műemléki és tájrekonstrukciója,
mely  során  a  római  castrum  bemutatása  főleg  kertészeti,  környezetrendezés  és  tájképi
megoldásokkal  történne.  Kisebb  részben  építészeti  megoldások  is  elképzelhetők,  a  műemléki
előírások figyelembe vételével. 

A projekt Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra. 

A  limes  dunaújvárosi  emlékeinek  bemutatására  irányuló  pályázathoz  kapcsolódó  teljes
rendelkezésre álló keretösszeg Dunaújváros számára várhatóan bruttó 400 millió Ft. 

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  27.  § (3)  bekezdése
alapján „ A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió  forintot  meghaladó  értékű  közbeszerzési  eljárásba  az  ajánlatkérő  köteles  felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.”

A közbeszerzési szaktanácsadóra az építési engedélyezési tervek elkészítése és a kapcsolódó
feladatok  ellátását  elvégző  gazdasági  szereplő  kiválasztása  érdekében  van  szükség,  mely
tevékenység várhatóan nettó 18 millió forintos értékhatás alatt megvalósítható. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok tervezése során általánosan a közbeszerzési
eljárások lefolytatására figyelembe vehető keret az összes elszámolható költség 1%-a, mely keret
magában foglalja a közbeszerzési szakértői díjat, valamint a közbeszerzési eljárás díját egyaránt. 

Az 1%-os elszámolható költségkeret figyelembe vételével, a megbízás becsült értéke várhatóan
maximum 1 millió forint. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló nyertes ajánlat
fedezet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendelete  5/b.  melléklet  25.
felhalmozási  céltartalékok/25.13  pályázati  felkészítés,  önrész  elnevezésű  előirányzat  keretéről
történő tácsoportosítással kerül elszámolásra. 



A pályázat keretein belül az előkészítő költségek, mint a közbeszerzés és a tervezések költségei
elszámolhatóak,  így  pozitív  támogatói  döntést  követően  ezen  előfinanszírozott  összegek
lehívhatóak az elnyert támogatás terhére. 

A Kbt.  111.  §  h)  pontja  figyelembevételével  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói
tevékenység igénybevételére,  uniós  értlékhatás  alatti  értékben nem kell  közbeszerzési  eljárást
lefolytatni.

A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházások előkészítésének megkezdéséhez mielőbb
szükséges kiválasztani a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, és erre vonatkozóan
ajánlatok bekérése szükséges. 

Az  építési  engedélyezési  tervekre  irányulóan  uniós  értékhatás  alatti  értékű,  hirdetmény  és
tárgyalás  nélküli  (Kbt.  115.§  szerinti  nyílt)  közbeszerzési  eljárást  kell  elfolytatni.  Az  építési
engedélyezési tervek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljáráson való részvételre ugyanazon
gazdasági szereplőket  érdemes felkérni,  mint akik Dunaújváros MJV Közgyűlésének 196/2016.
(IV.21.)  határozatával  ugyanezen  pályázatra  vonatkozó  tanulmányterv  elkészítésére  felkérésre
kerültek. A közbeszerzési eljáráson való részvételre felkérni kívánt gazdasági szereplők köréről a
II. számú határozat javaslat rendelkezik. 

Jelen közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának alapját a pályázaton való induláshoz a
C.S.Ő.  Építésziroda  Kft.  által  készített  tanulmányterv  lé  költségbecslés  adja.  Ez  utóbbi
elkészítésére Dunaújváros MJV Polgármesterének 420/2016. (V.12.) határozata alapján került sor. 

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  2016.07.14-i  ülésén  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  6  igen
szavazattal  egyhangúlag,  a  pénzügyi  bizottság  4 szavazattal  egyhangúlag,  a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  5  igen szavazattal
egyhangúlag,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság 4  igen szavazattal  egyhangúlag,
valamint  az  önkormányzat  bírálóbizottsága  4  igen szavazattal  egyhangúlag közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat és az I. számú határozati javaslat mellékleteként
csatolt ajánlatkérés-tervezetet, valamint a Megbízási Szerződés tervezetét terjesztjük a közgyűlés
elé.



I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (VII.18.) határozata

a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó

árajánlatok bekérésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata által  a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat
keretében az építési engedélyezési tervek elkészítése és a kapcsolódó feladatok ellátását
végző  gazdasági  szereplő  kiválasztására  érdekében  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói  tevékenység  ellátására  az  alábbi  gazdasági  szereplőktől  kérjünk
árajánlatot:

a) EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001
Cégjegyzékszám: 01 09 952942
Adószám: 23100424-2-42
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu

b) Ész-Ker Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Cégjegyzékszám: 01 09 880490
Adószám: 13060891-2-41
e-mail: titkarsag@eszker.eu

c) PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01 10 046510
Adószám: 14969205-2-43
e-mail: info@provitalzrt.hu

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városfejlesztési igazgató

Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2016. július 19.

az ajánlatok bontására: 2016. július 25. 10:00 óra.

az ajánlatok elbírálására az ajánlatok bontását követő 8 napon belül.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az
ajánlatokelbírálását  követően  a  kiválasztott  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadóval a szerződést írja alá. 
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a  polgármestert,  hogy a  pályázat
keretében az építési engedélyezési tervek elkészítése és az ahhoz kapcsolódó feladatok
ellátása  tekintetében  az  507/2012.  (XII.13.)  közgyűlési  határozattal  elfogadott
közbeszerzési  szabályzat  4.1.  pont  b.a)  alpontjában  foglalt  átruházott  hatáskörben
felmerülő  valamennyi  közbeszerzési  eljáráshoz  kapcsolódó  kérdésben  a  bírálóbizottság
véleményének  kikérése  mellett  hozza  meg döntéseit  és,  a  Közgyűlés  soron  következő
rendes ülésén ezen átruházott feladatok végrehajtásáról nyújtson tájékoztatást. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városfejlesztési igazgató

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése elhatározza,  hogy az 1.  pontban szereplő
feladat  végrehajtásához  szükséges  forrást  –  max.  bruttó  1  millió  Ft  keretösszeget  –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/216. (II.19.) önkormányzati rendelete 7/a melléklet 23.
pályázati  és  egyéb  támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai/főépítész  újonnan
létrehozott kiemelt előirányzat során az 5/b. melléklet 25. felhalmozási céltartalékok/25.13
pályázati felkészítés, önrész elnevezésű keretének terhére nevesíti. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: folyamatos

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (VII.18.) határozata

a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában induló
közbeszerzési eljárás lefolytatására felkérni kívánt gazdasági szereplőkről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata által  a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat
keretében az építési engedélyezési tervek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljáráson
való részvételre felkérni kívánt gazdasági szereplők:
 

a) C.S.Ő. Építésziroda Kft.
7625 Pécs, Antónia utca 109.
Cégjegyzékszám: 02 09 071396
Adószám: 13940511-2-02



e-mail: csokkft@gmail.com

b) Másfél Építész Stúdió Kft.
7621 Pécs, Király utca 35/1.
Cégjegyzékszám: 02 09 077633
Adószám: 23428304-2-02
e-mail: masfelstudio@gmail.com

c) APM Consulting Kft. 
7621 Pécs, Király utca 34. 
Cégjegyzékszám: 02 09 070659
Adószám: 13693659-2-02
e-mail: apm@apmconsulting.hu

d) Pentele Terv Kft.
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 1/a.,1/3.
Cégjegyzékszám: 07 09 026668
Adószám: 25479784-1-07
e-mail: szabozsr@gmail.com 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2016. augusztus 31.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése elhatározza,  hogy az 1.  pontban szereplő
feladat  végrehajtásához  szükséges  forrást  –  max.  15  millió  Ft  +  ÁFA keretösszeget  –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 3/216. (II.19.) önkormányzati rendelete 7/a melléklet 23.
pályázati  és  egyéb  támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai/főépítész  újonnan
létrehozott kiemelt előirányzat során az 5/b. melléklet 25. felhalmozási céltartalékok/25.13
pályázati felkészítés, önrész elnevezésű keretének terhére nevesíti. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: folyamatos
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Dunaújváros, 2016. július 18.

Hingyi László sk.

Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.

Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál sk.

az Önkormányzat
Bírálóbizottságának elnöke


