
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.10.15.

Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó

380/2020. (IX.29.) határozat módosítására

El  őadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
El  őkészítő:       Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Modern Városok Program keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása
és Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatával kapcsolatos akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói  tevékenység  biztosítására  vonatkozó  380/2020.  (IX.29.)  határozat
módosítására irányul.

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

Iktatószám: 5395-25/2020

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.10.09. Ellenőrzés dátuma: 2020.10.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben  van:  A  más  építészeti-tervezési  eljárásokkal  kapcsolatos  egybeszámítási
kötelezettséget vizsgálni kell.
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása”
projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó 

380/2020. (IX.29.) határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Kormánya  136/2019.  (VI.11.)  Korm.  rendeletben  kizárólagos  joggal  a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t (a továbbiakban
BMSK Zrt.)  jelölte ki  az MVP keretében megvalósuló  „Aquantis Élményfürdő felújítása és
Fürdőpark kialakítása”  projekt “Fürdőpark kialakítása” beruházás  akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítására. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  380/2020.  (IX.29.)  határozatával  támogatta  az  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységre, az ún. „járulékos közbeszerzési szolgáltatások  ellátására”
vonatkozó BMSK Zrt-s megbízási szerződés aláírását.
A közbeszerzésről  szóló  2015.évi  CXLIII.  törvény  111.  §  r)  pontja  szerint  azonban  a
„Fürdőpark kialakítása” tervezési szolgáltatás beszerzési eljárásának típusa közbeszerzés
helyett  beszerzési  eljárás.  Emiatt  a  380/2020.  (IX.29.)  határozatával  elfogadott
szerződéstervezetet,  továbbá  annak  elfogadásáról  szóló  380/2020.  (IX.29.)  közgyűlési
határozatot  módosítani szükséges. 

A fentiekre  való  tekintettel „beszerzési  eljárás  lebonyolítására”  vonatkozó  megbízási
szerződést a BMSK Zrt-vel javasoljuk megkötni. 

Bizottsági vélemények:
Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  2020.  október  13-ai  rendkívüli  bizottsági
ülésén tárgyalja az előterjesztést. A bizottság véleményét annak elnöke a közgyűlésen
szóban ismerteti.

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

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI: 
DMJV ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 380/2020. (IX.29.) HATÁROZATA

HATÁROZAT MELLÉKLETEK: 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – BESZERZÉSI  ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…  ./2020. (X.15.) határozata  

az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása”
projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó 

380/2020. (IX.29.) határozat módosításáról

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 380/2020. (IX.29.) határozatának 2. pontját:

„Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  járulékos közbeszerzési
szolgáltatások ellátására  vonatkozó, a  Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és  Közbeszerzési  Zrt-vel  kötendő  megbízási  szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására.  A  közbeszerzés  központi
költségvetési  forrás  felhasználásával  valósul  meg,  önkormányzati  forrást  a  megbízási  díj
nem igényel.”

az alábbira módosítja:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  beszerzési  eljárás
lebonyolítására  vonatkozó,  a  Beruházási,  Műszaki  Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és
Közbeszerzési  Zrt-vel  kötendő  megbízási  szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A beszerzés központi költségvetési
forrás felhasználásával valósul meg, önkormányzati forrást a megbízási díj nem igényel.”

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: 2020. november 6.

Dunaújváros, 2020. október 15.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke






