
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.05.17.

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz Közösségi felmérésre,
Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére

meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.05.15
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.15
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2018.05.15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a  TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és
kohézió erősítése” pályázaton.  A pályázathoz szükséges Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések
és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra
határidőre beérkezett ajánlatok elbírálása, és a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés szükséges.

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

Iktatószám: 949-104/2018.

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka Osztályvezető aláírása: Szabó Imre 

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

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 
Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, 

valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok elbírálására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 168/2018. (IV.19.) határozata alapján Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című
pályázathoz  szükséges  Közösségi  felmérésre,  Közösségi  beszélgetések  és  interjúk
lebonyolítására,  valamint  Helyi  Cselekvési  Terv  elkészítésére Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Programjának  megfelelően
ajánlattételi felhívás keretében hasonló tárgyban jártas szakértőket keresett meg. 

A  Helyi  Cselekvési  Terv  a  közösségi  felmérés  eredményeire  épülő  terv,  amely  nemcsak
tartalmazza  a  településen  élők  szükségleteit,  saját  jövőjükre,  településükre  vonatkozó
elképzeléseit, de amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Cél,
hogy ennek elérése érdekében az önszervező lakosok partnerként dolgozzanak együtt más civil
szervezetekkel,  saját  önkormányzatukkal,  szakmai  szervezetekkel  és  a  gazdasági  élet
szereplőivel.

A  Közösségi  felmérések,  Közösségi  beszélgetések és interjúk lebonyolításának,  valamint  Helyi
Cselekvési  Terv  elkészítésének  költsége  –  a  támogatás  elnyerését  követően  –  a  Felhívás
Elszámolható  költségek  köre  5.5.3.b  pontja  szerint  elszámolható  a  projekt  költségvetésének
terhére az „egyéb szakértői szolgáltatás” költségsoron. 

Az ajánlattételi felhívásban rögzített határidőre három érvényes ajánlat érkezett az alábbi ajánlati
tartalommal:

Ajánlattevő
megnevezése  Aapril Kommunikációs Kft. DFT-Hungária Zrt.

 Pozitív Externália
Tanácsadó és

Projektfejlesztő Kft.

Feladat
megnevezése

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási

díj (Ft)

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási díj

(Ft)

Nettó
megbízási díj

(Ft)

Bruttó
megbízási díj

(Ft)

Közösségi  interjúk
lebonyolítása

1.400.000,- 1.778.000,- 1.650.000,- 2.095.500,- 1.180.000,- 1.498.600,-

Közösségi
beszélgetések
lebonyolítása

2.800.000,- 3.556.000,- 2.930.000,- 3.721.100,- 2.360.000,- 2.997.200,-

Közösségi felmérés
lebonyolítása

1.000.000,- 1.270.000,- 1.500.000,- 1.905.000,- 785.000,- 996.950,-

Helyi  Cselekvési
Terv összeállítása

4.500.000.- 5.715.000,- 5.200.000,- 6.604.000,- 3.935.000,- 4.997.450,-.

Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot a Pozitív Externália
Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft.  (1173 Budapest Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10.,
Képviselő: Mészáros György ügyvezető igazgató) ajánlattevő adta, bruttó 10.490.200,- Ft ajánlati
áron.
 



Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2018. május 15-én tárgyalja rendkívüli bizottsági ülésén a Pénzügyi Bizottság, a
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. 
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

MELLÉKLETEK: 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

1.SZ. MELLÉKLET: DMJV KÖZGYŰLÉSÉNEK 168/2018. (IV.19.) HATÁROZATA

2.SZ. MELLÉKLET: AAPRIL KOMMUNIKÁCIÓS KFT. AJÁNLATA

3.SZ. MELLÉKLET: DFT-HUNGÁRIA ZRT. AJÁNLATA

4.SZ. MELLÉKLET: POZITÍV EXTERNÁLIA KFT. AJÁNLATA



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (V.17.) határozata

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz szükséges 
Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, 

valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  TOP-6.9.2-16  “Helyi  identitás  és  kohézió
erősítése”  című  pályázathoz  szükséges  Közösségi  felmérésre,  Közösségi  beszélgetések  és
interjúk lebonyolítására, valamint Helyi  Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett  ajánlattételi
felhívásra beérkezett  ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként  a  bruttó 10.490.200,-Ft,  azaz
bruttó tízmillió-négyszázkilencvenezer-kettőszáz forint ajánlati árat kínáló Pozitív Externália
Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft. (1173 Budapest Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10.,
Képviselő: Mészáros György ügyvezető igazgató) ajánlattevőt jelöli meg. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  ajánlattevővel  az
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben
meghatározott  formai  és tartalmi  követelményeknek -  terjessze be polgármesteri  aláírásra és
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  2018. május 24.

Dunaújváros, 2018. május 17.

 
Izsák Máté s.k.    Hingyi László s.k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sport bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

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

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


