
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 11. 15.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek

elkészítésére 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Varga Géza ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 11. 13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 11. 13.

A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés  Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali
vezeték rekonstrukciójának tervezése vonatkozásában a gazdasági szereplők kiválasztására tesz
javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: KP/27407/2018.

Ügyintéző neve: Varga Géza Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása:s.k.
Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2018.11. 08. Ellenőrzés dátuma: 2018.11. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018.11.08. Ellenőrzés dátuma: 2018.11.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.11. 08. Ellenőrzés dátuma: 2018.11. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító
telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére 

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepi  dunai  sodorvonali  vezeték
működőképességének  helyreállítása  érdekében  a  rekonstrukciós  munka  mielőbbi  elvégzése
szükséges. A munkálatok megkezdésének feltétele a rekonstrukciós tervek elkészítése.

Jelen előterjesztés határozati javaslata az ajánlattételi  felhívás kiírására irányul a rekonstrukciós
tervek elkészítése tekintetében. 

A tervezési feladat becsült költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja a nettó
8.000.000 forintot, ezen oknál fogva Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.)
az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete 40.§-a alapján a Dunaújváros MJV a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat
szerinti  beszerzési  eljárásban  lehet  kiválasztani  a  tervezést  elvégző  céget,  mely  érdekében  az
ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők az alábbiak:

a) Név: Metaduo Kft.
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25
Adószám: 24136808-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-992165
e-mail: szel.tamas@metaduo.hu 

b) Név: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. BUDAÖRSI IRODA
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám: 10457506-2-14
Cégjegyzékszám: 1409001294
e-mail: nyikos.gabor@kristaly.hu

c) Név: Vértes Drill Kft.
Cím: 8066 Pusztavám, Rákóczi utca 49
Adószám: 25987171-2-07
Cégjegyzékszám: 0709028041 
e-mail: vertesdrill@gmail.com

Az ajánlattételi felhívást jelen előterjesztés 1 sz. melléklete tartalmazza.

A vállalkozási díj költségének fedezetére a forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének 7.a melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás cím alatti 5.1. „ Szennyvíztisztító
telep  új  sodorvonali  vezeték  tervezés  engedélyezés”  soron  tervezetten  rendelkezésre  áll.  A
felmerülő költség pontos összege az ajánlattételi felhívásra érkező ajánlatok függvénye.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását az ajánlatételi felhívás közzétételéhez.

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  a
bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2018 (XI.15.) határozata

a gazdasági szereplők kiválasztásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító
telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szennyvíztisztító  telep  dunai  sodorvonali
vezeték  rekonstrukciójára  vonatkozó  tervek  elkészítésére  az  alábbi  három  gazdasági
szereplőt  kéri  fel  ajánlat  megtételére  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  ajánlattételi
felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: Metaduo Kft.
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25
Adószám: 24136808-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-992165
e-mail: szel.tamas@metaduo.hu 

b) Név: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. BUDAÖRSI IRODA
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám: 10457506-2-14
Cégjegyzékszám: 1409001294
e-mail: nyikos.gabor@kristaly.hu

c) Név: Vértes Drill Kft.
Cím: 8066 Pusztavám, Rákóczi utca 49
Adószám: 25987171-2-07
Cégjegyzékszám: 0709028041 
e-mail: vertesdrill@gmail.com

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrende-
lésre,  mint  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
2018. évi költségvetése 7.a melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás cím alatti 5.1. „Szennyvíz-
tisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” soron bruttó 15.000.000 forint
értékben fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi
felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők részére.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:   - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 22.

Dunaújváros, 2018. november 15.

Pintér Attila s. k. Cserni Béla s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke

                 
    

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

bizottság elnöke bizottság elnöke

mailto:vertesdrill@gmail.com

