
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.29.

Javaslat „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési doku-
mentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Benkovics Kornélia osztályvezető
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.09.29.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.09.29.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2020.09.25.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Miniszterelnökség  Közbeszerzési  Felügyeleti  Főosztálya
megküldte  a  “Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindítására
vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványát, melynek birtokában megindítható az eljárás. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve:Beszerzési, Működtetési és 

Informatikai Osztály
Iktatószám: 2441-__/2020.

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma:  25/544-273
Ügyintéző aláírása: 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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.__
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.09.__. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.__.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazás



J A V A S L A T

„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési doku-
mentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  konzorciumi  tagként  2018.  évben
támogatást  nyert  a  „GINOP-7.1.6-16-2017-00007  Világörökségi  helyszínek  fejlesztése”
tárgyú pályázaton. 
A  projekt  megvalósíthatósága  érdekében  az  Önkormányzat  elkészíttette  a  szükséges
engedélyezési  terveket.  A projekt  megvalósítása érdekében szükségessé vált  a  meglévő
tájépítészeti rekonstrukciós tervének, látogatóközpont és római kőtár engedélyezési terve és
az ingatlanon fekvő kis léptékű raktár épület bontási tervének felülvizsgálata és ezen tervek
alapján a kiviteli tervek elkészítése. 

A kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindítása előtt, a közbeszerzési dokumentumokat
Ex-ante  (folyamatba épített)  ellenőrzésre  kellett  megküldeni.  Először  az  Irányító Hatóság
támogathatósági  és  elszámoltathatósági  szempontból  vizsgálta  meg  a  közbeszerzési
eljárást. Az Irányító Hatóság a vizsgálat eredményéről tanúsítványt állított ki. 
Az  Irányító  Hatóság  tanúsítványának  birtokában  a  Miniszterelnökség,  Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: KFF) részére kellett megküldeni a dokumentumokat. A
KFF által végzett közbeszerzési – jogi ellenőrzés eredményként a KFF jelentést adott ki, a
jelentésre  adott  választ  követően  pedig  tanúsítványt  állított  ki,  melynek  birtokában
megindítható a közbeszerzési eljárás.
A  KFF  a  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásra  vonatkozó,
támogató tartalmú tanúsítványát 2020. szeptember 17. napján küldte meg. A KFF támogató
tartalmú tanúsítványa jelen előterjesztés 1. számú melléklete.

A közbeszerzési eljárást megalapozó dokumentumok előkészítése a Főépítészi, Építésügyi
és  Környezetvédelmi  Osztály  feladatkörébe  tartozik,  mely  dokumentumok  rendelkezésre
bocsátását  követően  a  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadással  megbízott  WIT  Zrt.  –  az
Irányító Hatóság,  valamint  a KFF által  ellenőrzött  és jóváhagyott  –  jelen előterjesztés  2.
számú melléklete szerinti közbeszerzési dokumentumokat készítette elő.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  dokumentumok  véleményezésére,  a  közbeszerzési
eljárás  megindítására  irányul,  a  GINOP-7.1.6.-16-2017-00007  projekt  konzorcium
vezetőjének hozzájárulását követően.

Az  előterjesztés  tárgyát  képező  építési  beruházás  költségeinek  fedezete  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzatának a  2020.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának
szabályairól  szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet  23.6.1. „GINOP-
7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” során 318.118.000
Ft összegben, valamint a 7.b. melléklet 26.6.1 „GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi
szakaszának turisztikai fejlesztése” során 172.319.000 Ft összegben rendelkezésre áll.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerül megindításra és
lefolytatásra.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  az  Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság  rendkívüli
bizottsági ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.





HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

….../2020.(IX.29.) határozata

„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési doku-
mentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – a GINOP-7.1.6.-16-
2017-00007 projekt konzorcium vezetőjének hozzájárulását követően – a „Dunai Li-
mes turisztikai fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását ha-
tározza el, jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban fog-
lalt tartalommal.

2. Az  1.  pontba  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  7.a.  melléklet  23.6.1.
„GINOP-7.1.6  A  Dunai  Limes  magyarországi  szakaszának  turisztikai  fejlesztése”
során 318.118.000 Ft összegben, valamint a 7.b. melléklet 26.6.1 „GINOP-7.1.6 A
Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” során 172.319.000
Ft összegben rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a közbeszerzési dokumentumok közzétételéről az elektronikus
közbeszerezési rendszeren keresztül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referens

Határidő: -  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésére:  a  GINOP-7.1.6.-16-
2017-00007  projekt  konzorcium  vezetőjének  hozzájárulását
követő 10 munkanapon belül

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi

Igazgatási és Jogi
bizottság elnöke 

Dr. Molnár István s.k.
a Közbeszerzési

és Bíráló
Bizottság elnöke




