
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.10.19.

Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött 

Tervezési Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása)

El  őadó: az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a Bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17.
Közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló bizottság 2017.10.17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Közlekedés  Fővárosi
Tervező  Iroda  Kft.  között  „Engedélyezési  és  kivitelezési  tervek  elkészítése  és  az  ahhoz
szükséges feladatok ellátása a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés”  projekt  vonatkozásában”  tárgyban 2016.
november  14-én  megkötött  Tervezési  Szerződés  módosítására  (részteljesítési  határidők
módosítása).

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

Iktatószám: 3103/2017

Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
Ügyintéző aláírása: 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 felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés

módosítására (részteljesítési határidők módosítása)

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  517/2016.  (VIII.11.)  határozatával  hozott
döntés  alapján  Dunaújváros  MJV  ÖnkormányzataaTOP-6.1.5-15  „Gazdaságfejlesztést  és
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című projektmegvalósítása
érdekében„Engedélyezési  és  kivitelezési  tervek  elkészítése  és  az  ahhoz  szükséges
feladatok  ellátása  a  TOP-6.1.5-15  "Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés"  projekt  vonatkozásában”  tárgyban  ajánlattételi
felhívást  jelentetett  meg.A  beérkezett  ajánlattételi  dokumentációk  alapján  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesterea  854/2016.  (X.18.)  PM  határozatában  nyertes
ajánlattevőként aKözlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Bécsi út
5.)ajánlattevőt (továbbiakban: Tervező) jelölte meg.

A  nyertes  ajánlattevővel  megkötött  szerződésben  rögzítésre  kerültek  a  műszaki
tervdokumentáció leszállításának teljesítési részhatáridejei, mely alapjánTervező megkezdte
a teljesítést. 

Tervező  2017.  augusztus  9.  napján  kelt  levelével  a  3.  részteljesítés  vonatkozásában
akadályközléssel élt,  annak okán, hogy a 2017. július 1. napjától kötelezően használandó
elektronikus közmű rendszer (E-közmű) bevezetésével  kapcsolatban felmerült  akadályozó
tényezők okán:

 a 2017 júniusában beadott kérelmeket a közműszolgáltatók elutasították,
 ezt követően, pedig a rendszer bevezetési körülményei okán a nyilatkozatok kiadása jelentő-

sen elhúzódott.

Fentiek okán – a végteljesítési határidő módosítása nélkül - az alapszerződés szerinti egyes
részteljesítési  határidőket  a  mellékelt  szerződéstervezetben  foglaltak  szerint  javasoljuk
módosítani.

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10. 17-i rendkívüli ülésén, 
a Bíráló bizottság 2017.10.17-i ülésén tárgyalja.

A Bizottságok véleményét azok elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tervezési szerződés 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (X.19.) határozata

a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés

módosításáról (részteljesítési határidők módosítása)

1.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munka-
erő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában meg-
kötött Tervezési Szerződésszerinti egyes részteljesítési határidőket– a végteljesítési
határidő módosítása nélkül – módosítsa.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a hatá-
rozat mellékletét képző szerződésmódosítás aláírására.

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. november 10.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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