
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros közvilágítási hálózatának a fő közlekedési útvonalak mentén történő
szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

Előadó: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője

Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.03. ………
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021 03. ……..  

Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés  Dunaújváros közvilágítási hálózatának a fő
közlekedési  útvonalak  mentén  történő  szabványos  fényerő  eléréséhez  szükséges  kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruh. O. Iktatószám:  15719 - 4 /2021.
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2021. 03. 11. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat

Dunaújváros közvilágítási hálózatának a fő közlekedési útvonalak mentén történő
szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  főközlekedési  útjai  mentén  jelenleg  működő  közvilágítás  az  elmúlt
időszakban sok probléma forrása volt.
Több esetben balesetveszélyes helyzetet teremtett a nem megfelelő láthatóság.
Lakossági kifogások tucatjaival találkoztunk etéren. 

A probléma orvoslására árajánlatot kértünk villamos kiviteli  terv készítésére LED típusú
lámpatestekkel  a  szabványos  fényerő  eléréséhez  az  alábbiakban  részletezett
szakaszokon: 

- Vasmű út körforgó és Építők útja közötti gépjárműforgalmi útszakasz mentén.

- Dózsa  György  út  –  Vasmű  út  és  az  erdei  tornapálya  közötti  gépjárműforgalmi
szakasz mentén.

- Szórád Mártom út teljes hosszában a gépjárműforgalmi útszakasz mentén.

Az árajánlatokat – mely tartalmazza a geodéziai alaptérkép elkészítését is - a következő
szerint foglaljuk össze (1. számú mellékletként csatolva):

Vállalkozó nettó Ft ÁFA bruttó Ft
Pannon Inferior Kft 2.600. 000.- 702.000.- 3.302.000.-

Roneko Kft. 3.100.000.- 837.000.- 3.937.000.-
E.on Dél –dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.

nem kívánt
árajánlatot adni

- -

A tervezési munkák fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2021. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 7/a mellékletének  2.1 során . „Közvilágítás fejlesztés” cím alatt biztosított.
 
Kérem  Tisztelt Polgármester urat, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Pannon Inferior
Kft. ajánlatát és a kapcsolódó vállalkozási szerződéstervezetet elfogadni szíveskedjék.

Dunaújváros, 2021. 03. 08.                                                         

                                                                     Tisztelettel:

   Beéry Réka s.k.

                           Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (…..) határozata

Dunaújváros közvilágítási hálózatának a fő közlekedési útvonalak mentén történő
szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz , hogy  Dunaújváros
közvilágítási  hálózatának a fő közlekedési útvonalak mentén történő szabványos
fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a PANNON
INFERIOR Kft.-t (2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.) bízza meg, bruttó 3.302.000.-
Ft összegben.

2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásainak  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.  18.)
önkormányzati rendelet  7/a mellékletének  2.1 során a . „Közvilágítás fejlesztés”
cím alatt biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere jóváhagyja jelen határozat 1. szá-
mú mellékletét képező - a  PANNON INFERIOR Kft.- vel megkötendő – vállalkozási
szerződést és utasítja a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét a vál-
lalkozási szerződés aláírásra történő előkészítésére. 

Felelős:  - a vállalkozási szerződés aláírásra történő előkészítésére
                  a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: 2021. ………..

   

  Dunaújváros, 2021. ……….………

Pintér Tamás
               polgármester
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