
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei  ülésére  

 

Tárgy:       Döntés a „Helyi közutak, parkolók és járda 

       felújítása” 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/1354/2020 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2020. (VII.07.) KT határozatában úgy 

döntött, hogy a „Dunaföldvár helyi közutak, parkolók és járda felújítása” tárgyban a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § alapján közbeszerzési eljárást indít és megnevezte az ajánlattételre 

felkért gazdasági szereplők listáját az alábbiak szerint:  

 

1) KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 28.) 

2) ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) 

3) SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

4) STRABAG Általános Építő Kft. (7628, Pécs, Eperfás u. 6.) 

5) DUNA-VIA Építőipari Kft. (2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.) 

6) GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2020 augusztus 19-én a Kbt. 115. § szerint 

eljárva az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) EKR000858322020 azonosítószámmal 

megindította a „Helyi közutak, parkolók és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást.  

 

Az eljárás lehetőséget biztosított részajánlat benyújtására:  

 

1. rész: Útfelújítás  

- Homokai köz útfelújítás (térkő burkolat készítése (3 m szélességben), meglévő aszfalt és „idomtalan 

kő” burkolatok bontásával)  

- Alsó Rév utca útfelújítás (beton burkolat készítése (3 m szélességben vápás kialakítással), meglévő 

betonpálya marásával) - Fehérvári utca (Derecskei és Előszállási utca közötti szakasz) útfelújítás 

(keresztmetszeti kialakítás terv szerint (1 m padka és aszfalt burkolat 5,2 m szélességben) elbontandó 

betonpálya burkolattal, nemespadkával, szikkasztó árkok kialakításával)  

- Felső Bölcske utca 43. és 87. szám közötti szakasz útfelújítás (aszfalt burkolat készítése (4,60 m 

szélességben), az út bal oldalán 30 cm széles járható folyóka, valamint mederburkolat rézsűs felületek 

megtámasztására, az útburkolat és burkolatalap teljes elbontásával a bal oldalon 2 m szélességben és 

marás készítése 2,6 m szélességben)  

- Zrínyi utca útfelújítás (térkő burkolat készítése - 4 m szélességben - megmaradó „idomtalan kő” 

alappal, vápás kialakítással)  

 

2. rész: Parkolók és járda felújítása  

- József téri óvoda parkoló felújítása (2x2 állásos (párhuzamos) térkő burkolattal)  

- Iskola utcai óvoda parkoló felújítása (2x3 állásos (merőleges) térkő burkolattal)  



- Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítása (térkő burkolat készítése (1 m szélességben), kerti szegéllyel 

a meglévő betonburkolat teljes elbontásával). 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020. szeptember 3. 14:00 óráig 11 db ajánlatot nyújtottak be.  

 

A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A beruházás megvalósítására a város 2020. évi költségvetésében mindösszesen nettó 222 440 945,- Ft 

(bruttó 282 500 000,- Ft) áll rendelkezésre.  

 

Ajánlatok ellenőrzése folyamatban, az ajánlatok hiánypótlására és értékelésére ezután kerül sor, 

melyről készülő jegyzőkönyv a bíráló bizottság döntési javaslatával a testületi ülést megelőzően kerül 

kiosztásra, előterjesztésre.  

 

A Közbeszerzési Szabályzat alapján a Képviselő-testület jogosult a közbeszerzési eljárást lezáró 

döntés meghozatalára. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján a testületi 

döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2020. szeptember 8. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. § alapján Dunaföldvár Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő által megindított „Helyi 

közutak, parkolók és járda felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

 

1. rész – Útfelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

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

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

legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

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

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): … 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő): .. 

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%): …. 

- Ajánlatkérő a hiányzó fedezet összegét saját forrásból biztosítja.  

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2021. május 31. 

 

2. rész – Parkolók és járda  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

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

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

legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

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

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): … 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő): .. 

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%): …. 

- Ajánlatkérő a hiányzó fedezet összegét saját forrásból biztosítja.  

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2021. május 31. 

 

2. úgy határoz, hogy a „Helyi közutak, parkolók és járda felújítás” tárgyban a műszaki ellenőri 

feladatok ellátására megbízási szerződést köt a PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft-vel (7100 

Szekszárd, Ybl M. u. 3.). 

 

 A megbízás díja: nettó 1 900 000,- Ft + ÁFA (bruttó 2 413 000,- Ft) 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat 2020. évi költségvetés 15. számú felhalmozási 

kiadások részletezésében az alábbi átcsoportosítások végrehajtásához, ezzel biztosítva a 

beruházás megvalósításához a fedezetet.  

 

 



 

Szak- Beruházás 
2020. évi előirányzat  

….. számú módosítás 

feladat megnevezése összesen önerő támogatás 

3.1. Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítása 30.000.000 30.000.000 0 

3.5. Homokai köz útfelújítása 15.000.000 15.000.000 0 

3.6. Alsó Rév utca felújítása 25.000.000 25.000.000 0 

6.2. 
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat 

csere I. ütem 
20.000.000 20.000.000 0 

6.20. Városi közutak felújítása 192.500.000 192.500.000 0 

 

Rendelkezésre álló fedezet összesen:    282.500.000,- Ft 

 

A ……….- Ft hiányzó fedezet biztosítása átcsoportosítással az alábbi költségsorról: 

 

Szak- Beruházás 
2020. évi előirányzat  

….. számú módosítás 

feladat megnevezése összesen önerő támogatás 

2.2. 
JETA-2020 Napsugár Idősek Otthona 

akadálymentes lift létesítése 
80.000.000 80.000.000 0 

 

A beruházás megvalósítása új költségsoron:  

 

Szak- Beruházás 
2020. évi előirányzat  

….. számú módosítás 

feladat megnevezése összesen önerő támogatás 

 Helyi közutak, parkolók és járda felújítása …… ….. 0 

 

 

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

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

  

 

  



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos Dunaföldvár Város Önkormányzata
Utca 2. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Helyi közutak, parkolók és járda felújítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.09.03 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 11 darab, azaz 
tizenegy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Útfelújítás 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 189500000 HUF

A rész neve és száma: Parkolók és járda felújítása 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 26500000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 2459 Rácalmás Kereskedők utcája 7Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft):
33 241 336

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
0

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Rész neve: Útfelújítás (1)

Ajánlati ár (nettó Ft):
283 999 250

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
0

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Ajánlattevő neve: GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft
 7020 Dunaföldvár Szőlőskertek Utca 9.Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)



Ajánlati ár (nettó Ft):
24 953 659

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
2

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
2

Ajánlattevő neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
 7140 Bátaszék Bonyhádi Utca 28.Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft):
46 771 911

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
24

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Rész neve: Útfelújítás (1)

Ajánlati ár (nettó Ft):
293 107 288

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
24

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Ajánlattevő neve: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 6320 Solt Kecskeméti Út 34Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft):
25 887 980

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
24

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
3



Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
3

Rész neve: Útfelújítás (1)

Ajánlati ár (nettó Ft):
234 612 074

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
24

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
3

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
3

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft):
30 634 815

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
2

Rész neve: Útfelújítás (1)

Ajánlati ár (nettó Ft):
259 737 639

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
2

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
 8000 Székesfehérvár Szlovák Utca 6Székhelye:

Rész neve: Parkolók és járda felújítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft):
31 732 313



12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Rész neve: Útfelújítás (1)

Ajánlati ár (nettó Ft):
279 079 608

12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap):
12

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő):
1

Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
1

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


