
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére  

 

Tárgy:       Döntés a „Dunaföldvári vásártér   

       infrastrukturális fejlesztése” tárgyú  

       közbeszerzési eljárás eredményéről 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Ügyiratszám:      DFV/ 473-13/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

16/2021.(VI.29.) KT határozatában úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

meghirdetett Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című 

VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra benyújtott 3198262399 iratazonosító számú projekthez 

kapcsolódó építési beruházásra vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít.  

 

Az eljárás részei: 

1. részajánlati kör: Vásártér közlekedő utak felújítása 

2. részajánlati kör: Vásártér magasépítési és egyéb kiegészítő munkák 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2021. szeptember 2. napján 14:00 óráig az eljárásban 5 darab 

ajánlat érkezett, az alábbi megajánlásokkal:  

 

1. részajánlati kör: Vásártér közlekedő utak felújítása 

 

A támogatási szerződés szerint elszámolható nettó kiadás összesen: 22.224.611 Ft (85 % 

támogatás intenzitással) 

 

Ajánlattevő neve: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9. 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ Ajánlati ár (nettó Ft):  

19.845.764  

2./ 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):  

48 

3/. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés 

teljesítése során (fő, min. 1 fő): 
5 

4. A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 
48 

 

 

 

 

 

 

 



Ajánlattevő neve: PROWOLF Befektető, Beruházó és Kivitelező Kft. 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 9-11. 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ Ajánlati ár (nettó Ft):  

18.786.454  

2./ 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):  

36 

3/. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés 

teljesítése során (fő, min. 1 fő): 
4 

4. A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 
59 

 

 

Ajánlattevő neve: Nagy Útépítő Kft. 

Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2. 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ Ajánlati ár (nettó Ft):  

21.557.122  

2./ 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):  

36 

3/. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés 

teljesítése során (fő, min. 1 fő): 
1 

4. A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 
58 

 

 

2. részajánlati kör: Vásártér magasépítési és egyéb kiegészítő munkák 

 

A támogatási szerződés szerint elszámolható nettó kiadás összesen: 72.049.715 Ft (85 % 

támogatás intenzitással), úgy, hogy az egyéb kiegészítő munkák (köz- és térvilágítás kiépítése 3 

db vasbetonoszlop 50 W LED lámpatesttel, napelemes rendszer kialakítása, kamerarendszer 

kiépítése) nem támogatott (a projektben nem elszámolható költség). 

 

Ajánlattevő neve: GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Tinódi utca 7. 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ Ajánlati ár (nettó Ft):  

58.579.060 

2./ 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):  

24 

3/. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés 

teljesítése során (fő, min. 1 fő): 
5 

4. A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 
55 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajánlattevő neve: Timpanon P+P Kft. 

Székhelye: 2459 Rácalmás, József A. utca 42. 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ Ajánlati ár (nettó Ft):  

79.322.245  

2./ 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):  

24 

3/. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés 

teljesítése során (fő, min. 1 fő): 
0 

4. A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 
36 

 

Az. 1. rész tekintetében összességében a legjobb ajánlatot a GMZTERV Kft. adta, benyújtott ajánlata 

kerül bírálatra. A 2. részben a Timpanon P+P Kft. 0 fő hátrányos helyzetű munkavállalót ajánlott meg, 

így az ajánlata érvénytelen. A GEMENC BAU TOLNA Kft. ajánlata kerül bírálatra. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A HIÁNYPÓTLÁSI ELJÁRÁS 

ZAJLIK, EZT KÖVETŐEN KERÜL SOR AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATÁRA. DÖNTÉSI 

JAVASLAT A KÉSŐBBIEKBEN ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

 

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához a 156/2020. (X.27.) KT határozatában 22 000 000.- 

Ft önrész biztosításáról döntött és Dunaföldvár Város Polgármestere a 91/2021. (VI.09.) PM határozat 

8. pont h alpontjában további 10 000 000.- Ft önerőt biztosított, a projektben nem támogatott 

projektelemek finanszírozhatósága érdekében. 

 

A projekt megvalósítására összesen 32 000 000.- Ft áll rendelkezésre, mely összegből szükséges 

finanszírozni a projekt 15 % önrész tartalmát (nettó 13.543.679 Ft, bruttó 17.200.472 Ft), a tervezés 

és eszközbeszerzés többletköltségét (nettó 2.101.803 Ft, bruttó 2.669.290 Ft) és a projektben nem 

támogatott projekt elemeket, melyek az alábbiak a Gemenc Bau Kft. ajánlata alapján  

- napelemes rendszer telepítése nettó 3.492.289 Ft (bruttó 4.435.207 Ft) 

- térfigyelő kamerarendszer kiépítése nettó 2.675.440 Ft (bruttó 3.397.809 Ft) 

- térvilágítás nettó 1.122.096 Ft (bruttó 1.425.062 Ft) 

Összesen: 7.289.825 Ft (bruttó 9.258.078 Ft) 

Mindösszesen: 29.127.840 Ft 

 

A költségek ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a projekt ÁFA tartalmát előzetesen meg kell 

előlegezni, ezt követően kerül visszaigénylésre.  

 

A támogatás építési beruházás elemeire vonatkozóan szükséges lesz költségátcsoportosítást 

kezdeményezni, mivel a pályázat keretében benyújtott költségtételek a kiviteli terv elkészítésével 

módosításra kerültek. Amennyiben nem kerül elfogadásra 1-1 módosult tétel, akkor azok 

finanszírozása is önrész mértékét növelhetik.      

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat meghozatalára.  

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15.  

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által megindított „Dunaföldvári 

vásártér infrastrukturális fejlesztés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 

(Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró 

döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

 

1. részajánlati kör: Vásártér közlekedő utak felújítása 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a ... (...) által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a ... (...) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb 

ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó … Ft (bruttó … Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 200 nap  

2. részajánlati kör: Vásártér magasépítési és egyéb kiegészítő munkák.  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a ... (….) által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a …. (….) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb 

ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó … Ft (bruttó …. Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 200 nap  

 

3. a beruházás megvalósításához a fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 

biztosítja az alábbiak szerint  

 

…. 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a beruházás megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

  

 

  


