
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.06.30.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására 

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

El  őkészítő:  Dr. Molnár Attila jegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.06.30.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2021.06.29.

A napirendi pont rövid tartalma: 
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Osztály neve: Beszerzési, Működtetési 

és Informatikai Osztály
Iktatószám: 851-____/2021

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: (25) 544-273
Ügyintéző aláírása: Jegyző aláírása:
 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
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II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.06.29. Ellenőrzés dátuma: 2021.06.29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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JA V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének

1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  42.  § (1)  bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  76/2021.  (I.28.)  határozatával  elfogadta  az
önkormányzat  2021.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervét,  mely  az  előterjesztés  1.  számú
melléklete.

Az  elfogadott  2021.  évi  közbeszerzési  terv  jelenlegi  1.  módosítását  egyes  eljárások  időbeni
ütemezése teszi szükségessé. A módosítás érint további egy jelenleg a tervben szereplő sort, mely
esetben  ezen  tervsor  törlése  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy  a  projekt  az  Önkormányzat
önhibáján kívül nem valósul meg.

A Kbt. 42.§ (3) alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy
a  tervben  foglaltakhoz  képest  módosított  közbeszerzésre  vonatkozó  eljárást  is  lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:  

a) A  közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzés  1.  sor  „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése
(kiállítás tematikához tartozó látvány bemutató vitrinek, eszközök, bútorok)” közbeszerzési
eljárás módosításra került  az eljárás megindításának tervezett  időpontja vonatozásában,
melynek  oka,  hogy  jelenleg  a  tervfelülvizsgálat  van  folyamatban,  így  az  eljárás
megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

b) A közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzés  2.  sor.  „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  Intercisa
Múzeum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának
tervezett  időpontja  vonatozásában,  melynek  oka,  hogy  jelenleg  a  tervek  elkészültek,
azonban  azokkal  kapcsolatosan  javításokat  kértünk  a  tervezőtől,  így  az  eljárás
megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor. 

c) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  1.  sor  „TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001  -
Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban*  TOP-
6.1.5-15-DU1-2018-00003  Ruhagyári  út  és  Rév  út  közlekedésfejlesztése*  (*  feltételes
közbeszerzés,  egy  eljárás  több  részben)”  közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az
eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy az előzetes
ellenőrzés megkezdődött az I. negyedévben 2021. február 19-én, de az ellenőrzés 2021.
május 4-én zárult  le – időközben a kérdések hatására a költségvetések is módosításra
kerültek, így az eljárás megindítására 2021. II. negyedévében került sor.

d) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  2.  sor  „TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001  -
Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban*  -  1.  út
Magyar  úti  felső  szakasz”  közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az  eljárás
megindításának  tervezett  időpontja  vonatkozásában,  melynek  oka,  hogy  az  építési
engedélyt  meg kellett  újítani,  így  az  eljárás  megindítására  legkorábban  csak  2021.  III.
negyedévében kerülhet sor.

e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 3. sor  „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 Kandó
Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban” közbeszerzési  eljárás
módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatozásában, melynek
oka,  hogy  jelenleg  tervfelülvizsgálat  van  folyamatban,  mivel  a  párhuzamos  beruházás
Intermoduális  Csomópont  kapcsán  tervezői  hozzájárulást  kell  kapni,  így  az  eljárás



megindítására legkorábban csak 2021. III negyedévében kerülhet sor.

f) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  4.  sor  „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése”
közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az  eljárás  megindításának  tervezett  időpontja
vonatozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban, így az
eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

g) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 5. sor „TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa
Múzeum fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának
tervezett  időpontja  vonatozásában,  melynek  oka,  hogy  jelenleg  a  tervek  elkészültek,
azonban  azokkal  kapcsolatosan  javításokat  kértünk  a  tervezőtől,  így  az  eljárás
megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

h) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  6.  sor  „MVP Dunaújvárosi  kikötő,  úszómű
fejlesztése” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának tervezett
időpontja vonatozásában, melynek oka, hogy jelenleg a tervfelülvizsgálat van folyamatban
mivel  a  kiadott  engedélyek  alapján  teljesen  át  kell  dolgozni  az  eddig  elkészült
tervfejezeteket,  így az eljárás megindítására legkorábban csak 2021.  III.  negyedévében
kerülhet sor. 

i) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  7.  sor  „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”  közbeszerzési eljárás módosításra került
az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatozásában, melynek oka, hogy jelenleg
a  tervfelülvizsgálat  van  folyamatban  –-  ezen  túlmenően  Szolgalmi  jogok  nem  került
megadásra,  az E.ON tervzsűrin még nem mentek át  a villamos szakági  tervek,  így az
eljárás megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

j) A  közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  8.  sor  „TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
Táborállás csapadékvíz elvezetése”  közbeszerzési  eljárás módosításra került  az  eljárás
megindításának  tervezett  időpontja  vonatozásában,  melynek  oka,  hogy  jelenleg  a
tervfelülvizsgálat van folyamatban, mivel a Barsi D. úti szakasz állapota nagyobb feladatot
igényelne  –  amit  azonban  a  projektből  nem  lehet  megvalósítani,  így  az  eljárás
megindítására legkorábban csak 2021. III. negyedévében kerülhet sor.

k) A közbeszerzési  terv  III.  Szolgáltatás  megrendelés  2.  sor  „Önkormányzati  vagyon-  és
felelősségbiztosítás” közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás megindításának
tervezett  időpontja  vonatozásában,  melynek  oka,  hogy  a  vagyonértékek  megállapítása
miatt  az eljárás előkészítése elhúzódott,  így az eljárás megindítására legkorábban csak
2021. III. negyedévében kerülhet sor.

2. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések törlése  

a) A  közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzési  3.  sor  "A  Dunai  Limes  magyarországi
szakaszának turisztikai fejlesztése" (GINOP-7.1.6.-16-2017-00007) belsőépítészeti és
interpretációs eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás törlésre kerül, melynek oka,
hogy a projekt konzorciumban valósult volna meg, azonban a konzorciumvezető elállt a
projekt  megvalósításától.  Ezen okból  a projekttel  kapcsolatba betervezett  beszerzés
lebonyolítása is szükségtelenné vált.

b) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás megrendelés 1. sor „MVP Fürdőpark felújítása –
tervezési feladatai”  közbeszerzési eljárás törlésre kerül, melynek oka, hogy a tervező
kiválasztása beszerzési eljárás keretében valósult meg.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az
önkormányzat  2021.  évi  közbeszerzési  tervét,  ezért  indítványozzuk  a  határozati  javaslat  és
melléklete elfogadását. 



A Kbt.  43.  §  (2)  bekezdésében  meghatározottak  alapján  „Az  ajánlatkérő  köteles  az  EKR-ben
közzétenni

a) a  közbeszerzési  tervet,  valamint  annak  módosítását  az  elfogadást  követően
haladéktalanul.”

(4)  „Az  (2)  bekezdés  a)  pont  szerinti  közbeszerzési  a  tárgyévet  követő  évre  vonatkozó
közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.”

A közbeszerzési  terv  minimális  adattartalmát,  a  Kormány  elektronikus  közbeszerzés  részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) rendelete 7.§ (5) bekezdése határozza meg.

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

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot,  és  annak  mellékletét  képező  1.  számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2021. (VI.30.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú

módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évre  vonatkozó  közbeszerzési
tervének  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  közbeszerzési  tervét  a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elrendeli  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervének  1.
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
jegyző

Határidő: a közzétételre 2021. július 16.
a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő
közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2021. június 30.

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Dr. Molnár István s.k.
közbeszerzési és bíráló

bizottság elnöke








