
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - elválasztott
rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektronikus

közműnyilvántartás rendszer  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 2019.04.16..
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára  jogszabályi kötelezésnek
megfelelően a Dunaújváros elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében, az
egységes elektronikus nyilvántartási  rendszer létrehozására vonatkozóan a gazdasági szereplők
kiválasztására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály
Iktatószám: KP/18916/2019.
Ügyintéző neve: Varga Géza Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita 
Leadás dátuma: 2019.04. ...... Ellenőrzés dátuma: 2019.04. ......
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019.04. ...... Ellenőrzés dátuma: 2019.04. ......
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2019.04. ...... Ellenőrzés dátuma: 2019.04. ......
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - elválasztott
rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektronikus

közműnyilvántartás rendszer  elkészítésére. 

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatára  is  vonatkozó 324/2013.
(VIII.29.) Korm. rendelete az egységes elektronikus közműnyilvántartásról jogszabályi kötelezésnek
megfelelően, a Dunaújváros elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében, az
egységes  elektronikus  nyilvántartás  létrehozásával  kapcsolatos  adatgyűjtési,  szerkesztési  és
publikálási  feladatok  elvégzése  vonatkozásában,  a  gazdasági  szereplők  kiválasztására  tesz
javaslatot.

Jelen  előterjesztés  határozati  javaslata  az  ajánlattételi  felhívás  kiírására  irányul  az  elektronikus
nyilvántartás 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: GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u.9.
Adószám:10477889-2-17
Cégjegyzékszám: 17 09 001104
e-mail: info@geodeziakft.hu

b) Név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Óvoda u.2.

Adószám:11455796-2-07
Cégjegyzékszám: 07-10-001201
e-mail: levelek@albageotrade.hu

c) Név: PANNON GEODÉZIA Földmérési és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 8200 Veszprém, Victor H.u.2.
Adószám: 11337487-2-19
Cégjegyzékszám: 19 09 502496 
e-mail: kozpont@vp.pannongeodezia.hu

Az ajánlattételi felhívást jelen előterjesztés 1 sz. melléklete tartalmazza.

A vállalkozási díj költségének fedezetére a forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás cím alatti 3. „ Dologi
kiadások” 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

…  /2019 (IV.18.) határozata

Javaslat a gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - elválasztott
rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektronikus

közműnyilvántartás rendszer  elkészítésére. 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az egységes közműnyilvántartásra  vonatkozó
tervek elkészítésére az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel ajánlat megtételére a jelen
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u.9.
Adószám:10477889-2-17
Cégjegyzékszám: 17 09 001104
e-mail: info@geodeziakft.hu

b) Név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Óvoda u.2.
Adószám:11455796-2-07
Cégjegyzékszám: 07-10-001201
e-mail: levelek@albageotrade.hu

c) Név: PANNON GEODÉZIA Földmérési és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 8200 Veszprém, Victor H.u.2.
Adószám: 11337487-2-19
Cégjegyzékszám: 19 09 502496 
e-mail: kozpont@vp.pannongeodezia.hu

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrende-
lésre,  mint  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
2019. évi költségvetése 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás cím alatti 3. „ Do-
logi kiadások” soron tervezetten  bruttó 16.510.000 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: 2019. április 26.

Dunaújváros, 2019. április 18.

Pintér Attila s. k. Iván László 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


