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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2020.(VIII.10.) KT 

határozatában döntött arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. § 

(1) bekezdése alapján együttműködő Felek, Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. 

út 55-61.) és Madocsa Község Önkormányzata (7026 Madocsa, Fő út 24.), valamint 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) megállapodnak, hogy 

a Paks Város, Madocsa Község és Dunaföldvár Város közigazgatási területein a „Dunaföldvár-

Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag” című TOP-1.2.1-15-TL1-

2016-00020 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával a Felek Paks Várost hatalmazták meg.  

 

Az ajánlattételi felhívás 2020. október 9. napján került kiírásra. 

Eljárás típusa: nemzeti, kbt. 115. § nyílt eljárás 

Azonosító száma: EKR001052222020 

 

Ajánlattételi határidő: 2020. október 21. 12:00 óra/perc 

 

Az együttműködési megállapodás alapján az eredményről a döntést Paks Város hozza meg az 

alábbiak figyelembe vételével:  

 

Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek az 

adott részajánlati körben, abban az esetben az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy az adott 

részajánlati kört érvénytelenné nyilvánítja, vagy a hiányzó fedezet biztosítására 

többlettámogatási igényt és azzal összefüggésben támogatási szerződés-módosítást vagy 

változásbejelentést nyújt be, vagy a hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítja. 

 

Amennyiben az Ajánlatkérő(k) úgy dönt, hogy a hiányzó fedezet biztosítására 

többlettámogatási igényt és azzal összefüggésben támogatási szerződés-módosítást vagy 

változásbejelentést nyújt be, úgy és a többlet támogatás iránti igény elfogadásról szóló döntés 

meghozatalára (megjelenésére), legkésőbb a 2020. dec 31. napjáig nem kerül sor, vagy sor 

került, de az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadására, a Megrendelő fenntartja a jogot 

arra vonatkozóan, hogy a szerződést – saját forrás biztosításával – hatályba léptesse.  



 

Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem biztosítja a hiányzó fedezetet, úgy a 

szerződés(ek) minden további jogi aktus nélkül érvényét (érvényüket) veszti(k), és a felek a 

szerződésből eredően egymással szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak. 

A Megrendelők (Ajánlatkérők) kijelenti(k), hogy a saját forrás biztosításával történő hatályba 

léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó (a 

nyertes ajánlattevő) nem jogosult. 

 

Dunaföldvár Város 2020. évi költségvetésében a rendelkezésre álló fedezet: 

 

Szak- Beruházás 
2020. évi előirányzat  

 

feladat megnevezése összesen önerő támogatás 

1.1. 
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 

turisztikai termékcsomag 
51.195.000 Ft 15.000.000 Ft 36.195.000 Ft 

Támogatás összegéből építési beruházás értéke 33.067.625 Ft 

2.2. 

JETA-2020 Napsugár Idősek Otthona 

akadálymentes lift létesítése  

FEDEZET BIZTOSÍTÁSA 

ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL 

30.438.519 Ft 30.438.519 Ft 0 Ft 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 78.506.144 Ft 

 

Amennyiben Dunaföldvár vonatkozásában a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel, akkor a Képviselő-testületnek szükséges döntenie a többlet forrás biztosításáról 

a fentiek alapján. 

 

További információ a bontási eljárást követően kerül a képviselők részére 

megküldésre/átadásra! 

 

Dunaföldvár, 2020. október 14. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 

  


