
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat műszaki költségfelügyeleti feladatok ellátására irányuló szerződéskötésre

Előadó: Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző

Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.11.....
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.11.....

Az előterjesztés rövid tartalma: 
DMJV  Önkormányzata  egyes  műszaki  kivitelezési  közbeszerzési  eljárásainak  indítását
megelőzően  szükséges  a  műszaki  tervdokumentációhoz  csatolásra  került  tervezői
költségbecslések  felülvizsgálata,  a  költségszámítások  áttekintése  és  költségfelügyeleti
feladatok  ellátása.  Jelen  előterjesztés  ezen  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötéséhez szükséges döntések meghozatalát célozza. 

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve:           Főépítészi, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám:  4058-5/2020

Ügyintéző neve:       Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335, Fax: (25) 544-178 

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata egyes kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési  eljárásainak  indítását  megelőzően  szükségessé  vált  a  műszaki  tervezési
eljárás  során  csatolásra  kerülő  tervezői  költségbecslések  felülvizsgálata,  a
költségszámítások áttekintése és költségfelügyeleti feladatának ellátása. 

A feladat költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt,  ezen oknál fogva Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  15/2015.  (V.22.)  az  önkormányzat  gazdálkodásának
rendjéről szóló rendelete 40.§-a alapján és Dunaújváros MJV a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések lebonyolításáról  szóló önkormányzati szabályzat szerinti  beszerzési
eljárásban lehet kiválasztani a tevékenységet elvégző céget. A feladat ellátása érdekében
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  beszerzési  szabályzat  IV.  fejezet  9.
pontjában  foglaltak  alapján:  „A  8.  és  8.1.  pontokban  foglalt  értéket  meghaladó,  de  a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén a kötelezettségvállalás
kizárólag írásban megkötött szerződéssel, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik
legalább  három  különböző  gazdasági  szereplő  részére  egyidejűleg  írásban  megküldött
ajánlatkérés alapján történik.” 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Vasmű u.  41.  Kft  között  létrejött
közfeladat ellátási szerződés alapján a Vasmű u. 41. Kft. ajánlattételi felhívást jelentetett meg
a fent nevezett feladatok ellátójának kiválasztására. 
Az ajánlattételi felhívás a feladatellátás időszakát 2020. november 20. -2020. december 31-
ig tartó időtartamban határozza meg.

Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet  a Szabolcs Mérnökiroda
Kft.  (2421 Nagyvenyim,  Deák Ferenc u.  67.)  nyújtotta,  bruttó 3 400 000 Ft  költséggel.  A
beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A felmerülő költségek forrásául Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetése 5. melléklet 23.4. TOP programok/3. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megala-
pozó tevékenységek előirányzat sora biztosít fedezetet. 

A  feladat  ellátására  irányuló  megbízási  szerződés  tervezetét  jelen  előterjesztés  2.  sz.
melléklete tartalmazza.

Az  előterjesztést  a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalja. 
Kérem  a  tisztelt  bizottságokat,  hogy  a  mellékelt  polgármesteri  határozatot,  valamint  a
végleges, adatokkal kitöltött szerződéstervezetet véleményezni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2020. november 11.

Tisztelettel:

Szabó Imre
         osztályvezető



Mellékletek: 
1. sz.: Beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve
2. SZ.: Megbízási szerződés tervezete



Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: ….../2020.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (XI. ...) határozata

műszaki költségfelügyeleti feladatok ellátására irányuló szerződéskötésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  megállapítja,  hogy  a  kivitelező
kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárásokat  megelőző  költségszámítási,
költségfelügyeleti  feladatok ellátása érdekében,  2020.11.20.-2020.12.31 időszakra
vonatkozó  beszerzési  eljárás  során  a  legkedvezőbb  ajánlatot  a  Szabolcs
Mérnökiroda  Kft.  (2421  Nagyvenyim,  Deák  Ferenc  u.  67.)  nyújtotta,  bruttó
3 400 000,- Ft költség meghatározásával. 

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felhatalmazza  a  Főépítészi,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megnevezett
ajánlattevővel kötendő megbízási szerződést terjessze be aláírásra és intézkedjen a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről, valamint a határozat közléséről. 

3.) A  határozat  1.  pontjában  megnevezett  feladat  ellátásához  kapcsolódó
kötelezettségvállalás  fedezetére  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetése  biztosít  forrást  az  5.  melléklet  23.4.  TOP  programok  3.  dologi
kiadások TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat soron.

Felelős:
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

a polgármester
- a kötelezettségvállalás teljesítésében való közreműködésért és a határozat
közléséért: 

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. november 30.
- szerződés megkötésére: 2020. november 30.

Dunaújváros, 2020. november  .......

Pintér Tamás
polgármester
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