
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre - osztályvezető
                    Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 66/2019. (II.14.) határozatával döntött a Világörökségi helyszínek
fejlesztése című projekt  engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli  terveinek elkészítése
tárgyában ajánlattételi  felhívás közzétételéről. A beérkezett  ajánlat alapján javasoljuk gazdasági
szereplő kiválasztását.

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

Iktatószám: 4513-13/2019

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
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 Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 66/2019. (II.14.) határozatával döntött a Világörökségi helyszínek
fejlesztése című projekt  engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli  terveinek elkészítése
tárgyában ajánlattételi felhívás közzétételéről. 
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019. március 4. volt.

Az  ajánlati  felhívások  3  cégnek  lettek  kiküldve,  melyek  közül  mindhárom  cég  adott  érvényes
ajánlatot.

1. C.S.Ő. Építésziroda Kft.
képviselő: dr. Kondor Tamás
székhely: 7625 Pécs, Alkotmány u. 40/b 
Megnevezés

Ajánlati ár (nettó értékben) 14.900.000,- Ft
Ajánlati ár (bruttó értékben) 18.923.000,- Ft

2. A+ Építész Stúdió Kft.
képviselő: dr. Kovács-Andor Krisztián
székhely: 7625 Pécs, Magaslati út 26.
Megnevezés

Ajánlati ár (nettó értékben) 15.000.000,- Ft
Ajánlati ár (bruttó értékben) 19.050.000,- Ft

3. APM-Consulting Kft.
képviselő: dr. Németh István
székhely: 7691 Pécs, Malom út 8.
Megnevezés

Ajánlati ár (nettó értékben) 14.950.000,- Ft
Ajánlati ár (bruttó értékben) 18.986.500,- Ft

A beérkezett ajánlatok összesítőjét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az  összesítésnek  megfelelően  az  ajánlattevők  közül  a  legkedvezőbb  ajánlatot  a  C.S.Ő.
Építésziroda Kft. (képviselő: dr. Kondor Tamás, 7625 Pécs, Alkotmány u. 40/b) ajánlattevő adta,
bruttó 18.923.000,- Ft ajánlati áron.
A beérkezett ajánlattételi dokumentáció elbírálása során az ajánlattételi felhívásban rögzített teljes
ajánlati ár vehető figyelembe.

A  beérkezett  ajánlatokat  terjedelmi  okokból  nem  csatoljuk  az  előterjesztéshez,  azok
megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet 101. sz.  - Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály -  irodájában.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2019. március 13-i ülésén tárgyalta
és az alábbi véleményt alkotta: 
„Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 145/2019. (III.13.) GTFB határozata a Világörökségi

helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli
terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Javaslat a Világörökségi helyszínek
fejlesztése című projekt  engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli  terveinek elkészítése
tárgyában  beérkezett  ajánlatok  elbírálására” című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot



elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a határozatot 5   igen    szavazattal hozta.”  

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2019. március 12-i ülésén tárgyalta és
az  alábbi  véleményt  alkotta:  „A  bizottság  tagjai  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozták:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   123/  201  9  .   (III.12  .) ÜIJB határozata
 a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek felülvizsgálata

és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  a  Világörökségi  helyszínek  fejlesztése  című  projekt  engedélyezési  terveinek
felülvizsgálata és kiviteli  terveinek elkészítése tárgyában beérkezett  ajánlatok elbírálására  című
előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.”

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2019. (III.21.) határozata
a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek felülvizsgálata

és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése „Világörökségi helyszínek fejlesztése című
projekt  Intercisa Castrum műemléki  és tájrekonstrukció,  látogatóközpont és római  kőtár
engedélyezési tervének felülvizsgálata és kiviteli tervének elkészítése” tárgyában beérkezett
ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt jelöli meg:

C.S.Ő. Építésziroda Kft.,képviselő: dr. Kondor Tamás, székhely: 7625 Pécs, Alkotmány u. 40/b 
Ajánlattételében rögzített ajánlati ár: 14.900.000,- Ft + 27% áfa

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a polgármestert,  hogy az 1.  pontban
szereplő feladat ellátására vállalkozási szerződést kössön az 1. pontban szereplő ajánlattevővel.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. április 15.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Hingyi László sk.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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