
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződése szélesítésének tervezése kapcsán
az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására

Előadó: Beéry Réka osztályvezető
Előkészítő: Nyáradi Anna ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma:
Lakossági bejelentések alapján az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződésének szélesítésére
vált szükségessé. Jelen előterjesztés a kereszteződés szélesítésének tervezése vonatkozásában
az árajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
  Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 17531-2/2021
Ügyintéző neve: Nyáradi Anna   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk   Osztályvezető aláírása: Beéry Réka 

sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea sk
Leadás dátuma: 2021. 05. 18.      Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 18.
Észrevétel:      Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita sk
Leadás dátuma: 2021. 05. 18.       Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 18.
Észrevétel:       Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2021. 05. 18.        Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 19.
Törvényességi észrevétel:        Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



 JAVASLAT

az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződése szélesítésének tervezése kapcsán az
ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselői jelzés alapján Osztályunk az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződésének szélesíté-
sét  tervezi  (1.  melléklet: az  útkereszteződés  térképe).  Az  érintett  közműszolgáltatókkal  való
egyeztetés,  valamint  a  közútkezelői  hozzájárulás  megszerzése  érdekében  az  útkereszteződés
szélesítését megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezővel terveztetni szükséges. A tervezési fel-
adat pontos leírását a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező ajánlattételi felhívás tartalmazza.

Jelen előterjesztés határozati javaslata az ajánlattételi felhívás kiírására irányul a tervezési feladat
elvégzése tekintetében.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  40.§   (6)  szakasza
alapján ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri,  de a nettó 8 millió
forintot  nem  haladja  meg,  a  beszerzéshez  kapcsolódó  minden  döntés,  így  különösen  az
ajánlattevők  körének  kiválasztása,  és  az  ajánlatok  értékelése  a  megfelelő  bizottságok
véleményének kikérése mellet a polgármester hatáskörébe tartozik.

Az előzetes egyeztetések alapján az ajánlattételre felkérni javasolt gazdasági szereplők az
alábbiak:

    a) Név: Szabolcs Mérnökiroda Kft. (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67.)
        Adószám: 24308852-2-07
        e-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com

    b) Név: GMZ Tervező és Kivitelező Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.)
        Adószám: 13883465-2-17
        e-mail: gmzkft@gmail.com

    c) Név: VIA-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kkt.
       (2400 Dunaújváros, Görbe u. 1. 2/3.)
        Adószám: 22010454-1-07
        e-mail: molnar.mihaly@duna-via.hu

A kiviteli terv elkészítésére a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 5/b.
Mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok cím alatti 24.3. Képviselői körzetekre tartalék elnevezé-
sű során rendelkezésre áll. A felmerülő költség pontos összege a beérkező árajánlatok függvénye.

Kérem a Tisztelt  Polgármester Urat az ajánlattevők körének elfogadására és a döntésről szóló
határozat tervezet támogatására.

Dunaújváros, 2021. május 10.

                                                                                                      Beéry Réka
                                                                            Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

                                                                    vezetője

mailto:molnar.mihaly@duna-via.hu


HATÁROZATI JAVASLAT

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

az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződése szélesítésének tervezése kapcsán az
ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról

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 az Ond utca – Szilárd
Leó  utca  kereszteződése  szélesítésének  tervezésére az  alábbi  három  gazdasági
szereplőt  kéri  fel  ajánlattételre,  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  árajánlattételi
felhívásban foglalt tartalommal:

a) Szabolcs Mérnökiroda Kft. (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67.)

   e-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com

b)   GMZ Tervező és Kivitelező Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.)

       e-mail: gmzkft@gmail.com

c) VIA-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kkt. (2400 Dunaújváros, Görbe u. 1. 2/3.)

 e-mail: molnar.mihaly@duna-via.hu

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály  vezetőjét,  hogy az ajánlatételi  felhívásokat  küldje  meg az 1.  pontban megjelölt
gazdasági szereplők részére.

3. Az  1.  pontban  megnevezett  ajánlattételi  felhíváshoz  kapcsolódó  beruházás  fedezete
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021  (II.  18.)  önkormányzati  rendelet  5/b.
Mellékletének 24.  Felhalmozási tartalékok cím alatti  24.3.  Képviselői  körzetekre tartalék
elnevezésű során rendelkezésre áll.

4. Dunaújváros  MJV  Polgármestere  felkéri  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
Vezetőjét, hogy a beérkező ajánlatokat bizottsági véleményezésre döntéshozatal céljából
előkészítse.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2021. június 04.

az ajánlatok benyújtására: 2021. június 14.

             Pintér Tamás
                         polgármester
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