
Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és
az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására

El  őadó: pénzügyi bizottság elnöke
              városüzemeltetési turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság

El  őkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
                   Tóth Andrea ügyintéző

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.10. 10.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.10. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                  2017.10.17.

A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az
Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó érvényes ajánlat elbírálása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 24256-9/2017

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: sk. Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2017.10.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2017.10.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2017.10.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az

Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A parlagi galambok száma a Polgármesteri Hivatal „A” épületében és az Intercisa Múzeum

épületében  az  utóbbi  időben  rendkívül  megszaporodott,  melynek  szembetűnő  jelei  az

épületek  körüli  madártetemek  és  a  madárürülék.  A  galamb  populáció  megritkítása

érdekében három darab árajánlatot kértünk be a bizottságok által elfogadott cégektől. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § 198 (1) pontja kimondja, hogy a

betegségeket  terjesztő  vagy  egészségügyi  szempontból  káros,  miniszteri  rendeletben

meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a madarak távol tartásáról a terület, épület

tulajdonosa, illetve kezelője rendszeresen gondoskodik.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének, az önkormányzat gazdálkodásának

rendjéről  szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati  szabályzata VII.  fejezet  40. § (6) pontja

alapján „a nettó 100.000. Ft-ot  meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt  el  nem érő

egyedi beszerzési érték esetén a kötelezettségvállalás kizárólag írásban Megrendelővel,

vagy szerződéssel, amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik legalább három

különböző  gazdasági  szereplő  részére  egyidejűleg  írásban  megküldött  ajánlatkérés

alapján történik.” 

Ennek alapján tájékoztatásul közöljük, hogy a galambelhárítási munkákra 2017. október 3-

ig 2 db árajánlat érkezett, a harmadik cég nem kívánt árajánlatot adni. Több szakembert

nem találtuk mely galambkár elhárítással foglalkozik. 

Ajánlatadó Ajánlati ár (Nettó) Ajánlati ár (Bruttó)

Solymász Bt. 190.000,-Ft 241.300,-Ft

Animal X Wildlife Bt. 187.000,-Ft 237.490,-Ft

Javasoljuk az Animal X Wildlife Bt. által küldött ajánlatát elfogadását, mivel a vállalkozó a

területen szakszerű felmérést tartott és korábban mindkét helyszínen végzett már sikeres

befogási munkákat. Az ajánlat tartalmazza a 3 db befogó csapda telepítését is, melyeket

két  hónapon  keresztül  üzemeltetne. A  munkák  végösszegét  így  kedvezményesen

bruttó 977.900,- Ft-ban állapította meg. 

A Solymász  Bt.  a  helyszínt  nem tekintette  meg  és  a  felkérésünk  ellenére  sem adott

részletes ajánlatot.



A vállalkozók által küldött árajánlatot az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

A megvalósításhoz szükséges fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat

2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2017 (II.17.) rendelet

5.  számú  melléklete 4.  feladat Környezet-egészségügy 3.  dologi  kiadások sora

tartalmazza,  valamint  a  még  fennmaradó  összeget  a  7/a  melléklet  2.  feladat

Városüzemeltetés 7. soráról átcsoportosítás útján biztosítja.

A nyertes vállalkozóval szerződést kötünk. A vállalkozási szerződés tervezetét a 3. számú

melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt  Bizottságokat  az  előterjesztés  megtárgyalására  és  állásfoglalásukat  a

vállalkozókra vonatkozóan.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: a határozati javaslat támogatásával

elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság  : 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek

Ügyrendi, I  gazgatási     és   J  ogi   B  izottság: Az előterjesztést rendkívüli bizottság tárgyalta, ezért a dön-

tést a bizottság elnöke a közgyűlésen ismerteti.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: Az előterjesztést rendkívüli bizottság tárgyalta, ezért a

döntést a bizottság elnöke a közgyűlésen ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa
Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  az  Animal  X  Wildlife  Bt.  bruttó
977.900,  Ft  összegű  a  DMJV  Önkormányzat  „A”  épületének  és  az  Intercisa  Múzeum
épületének galambmentesítésére vonatkozó árajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést az Animal X Wildlife Bt. -vel
írja alá.

Felelős: – a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

   – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
 

Határidő:  – a határozat közlésére: 2017. október 31.
       – a szerződés aláírására: 2017. október 31.

2. A megvalósításhoz szükséges 929.200,-Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2017 

(II.17.) rendelet 5. számú melléklete 4. feladat Környezet-egészségügy 3.  dologi kiadások 
sora tartalmazza, valamint a még fennmaradó 48.700,- Ft vállalkozói díjat a 7/a melléklet 2.
feladat Városüzemeltetés 7. soráról átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Jegyzőt,  hogy  az  2.  pontban
szereplő kötelezettségvállalást  a 2017.  évi  költségvetés soron következő módosításának
előkészítése során vegye figyelembe, valamint az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket végezze el. 

Felelős: – a határozat végrehajtásáért
     a jegyző
      – a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

     – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
       

      

Dunaújváros, 2017. október ….
            
              
                          Cserni Béla s.k.                                                   Pintér Attila s.k.  
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                      a pénzügyi bizottság elnöke
                  és turisztikai bizottság elnöke                                

                        
                          Tóth Kálmán s.k. Hingyi László s.k.
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi a gazdasági és területfejlesztési



                              bizottság elnöke bizottság elnöke


