
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére  
 

Tárgy:       Döntés mélyépítési 

keretmegállapodással kapcsolatos  

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1354/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Mélyépítési feladatok négy éves 

időtartamú keretközbeszerzéssel történő ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását tervezi a jövőbeni mélyépítési munkálatok elvégzésére vonatkozóan kivitelező 

kiválasztására.  

 

Tervezett mélyépítési munkálatok:  

Dunaföldvár közigazgatási területén helyi közutak, járdák, parkolók, csapadékvíz elvezető 

árkok felújítása. 

A felsorolás nem jelent rangsort. 

 

- Várdomb utca, 

- Vágóhíd utca,  

- Hunyadi park Seregélyes úti bejáró,  

- Alsó Rév utca hordalékfogó,  

- Kéri utca burkolt árok,  

- Györki sor burkolt árok,  

- Pentelei utca csapadékvíz elvezetés,  

- Kossuth Lajos utca járdafelújítás,  

- Paksi utca parkoló,  

- Szőlőskertek útja,  

- Kadarka utca,  

- Aradi köz,  

- Kossuth Lajos utcai iskola Tavasz utca felől járda és parkoló kiépítése,  

- Váci Mihály utca,  

- Béke tér körforgó építés,  

- Béke tér Fehérvári utcai csomópont átépítés 

- stb. 



 

Tervezett közbeszerzési eljárás tárgya: Mélyépítés keretmegállapodás. 

A szerződés időtartama: 4 év. 

A szerződés értéke: 2,5 Mrd Ft – szükség esetén – 2 x 1-1 Mrd Ft emeléssel. 

 

A keretmegállapodás megkötése Ajánlatkérőt nem kötelezi a munkák megrendelésére, a 

keretösszeg elköltésére.   

 

Beszerzések lebonyolításának szabályzata III. 1. c. pontja alapján a 2 000 000.- Ft egyedi 

értéket meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén 

legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól. 

 

Az eljárás lefolytatására vonatkozóan közbeszerzési szakértők kerültek megkeresésre.   

 

Beérkezett ajánlatok:  

1. Ajánlattevő: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Muskotály köz 

3. 1. em.) 

Ajánlati ár: nettó 6 000 000 Ft + ÁFA (bruttó 7 620 000,- Ft) 

 

2. Ajánlattevő: Deák Ügyvédi Iroda (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.) 

Ajánlati ár: nettó 5 000 000 Ft + ÁFA (bruttó 6 350 000,- Ft) 

 

3. Ajánlattevő: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.) 

Ajánlati ár: nettó 8 200 000 Ft + ÁFA (bruttó 10 414 000,- Ft) 

 

Mindegyik ajánlattevő ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Deák Ügyvédi 

Iroda adta. 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési tervet 48/2020.(III.10.) KT. határozattal 

jóváhagyta, amelyet a fent meghatározott keretközbeszerzéssel módosítani kell. 

A fenti keretközbeszerzés  

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását! 

 

Dunaföldvár, 2020. november 9. 

        Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

  

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy  

1. mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretmegállapodással kapcsolatos nyílt 

közbeszerzési eljárást megindítja. 

2. a közbeszerzési eljárás előkészítésére, megindítására, és a lefolytatásához szükséges 

nyilatkozatok, jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult. 

3. megbízza a Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2.) Mélyépítési 

feladatok négy éves időtartamú keretmegállapodással kapcsolatos nyílt közbeszerzési 

eljárás lefolytatására. A megbízás díja: nettó 5 000 000,- Ft + ÁFA (bruttó 6 350 000,- 

Ft), mely fedezetét a 2020. évi költségvetés tartaléka biztosítja. 

4. az. 2. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok megtételére polgármester jogosult. 

5. a Képviselő-testület a 48/2020.(III.10.) KT számú határozatával elfogadott 

önkormányzati közbeszerzésekre vonatkozó 2020. évi közbeszerzési tervét módosítja, 

kiegészíti az alábbi tétellel:  

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Mélyépítés keretmegállapodás  

Irányadó eljárásrend: uniós eljárásrend 

Tervezett eljárási típus: nyílt eljárás 

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett 

időpontja:  

2020. IV. negyedév 

Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama: 4 év 

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató közzétételére? : nem 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 


