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Horváth Zsolt polgármester
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dr. Boldoczki Krisztina jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
A dunaföldvári 0374 és 0376 hrsz. –ú közutak kőszórással történő felújítására pályázat került kiírásra az
elkészült felmérési tervek alapján.
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Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A legkedvezőbb ajánlatot a GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek
u. 9.) tette.
A Képviselő- testület korábban úgy nyilatkozott, hogy a külterületi földutak helyreállítása kereten
rendelkezésre álló összegből 5 millió forintot egy konkrét út felújítására kíván fordítani, így ez az összeg
rendelkezésre áll.
A kötelezettségvállalásból 4.978.233.- Ft fedezetét a 2020. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja.
Javasolom a döntéshozó Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a
GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. -t (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.) hirdesse ki nyertes
ajánlattevőnek tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó ajánlatot és a szükséges előirányzatot biztosítsa
Kérem a Képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Dunaföldvár, 2020. november 18.
Horváth Zsolt s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Dunaföldvári 0376 hrsz.-ú út javítását elvégezteti.
2. a kivitelezési munkák elvégzésére nyertesként kihirdeti - a legkedvezőbb ajánlatot tevő GMZTERV Építőipari Szolgáltató Kft. –t (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.).
3. a beruházás megvalósításához a fedezetet
a. a 2020. évi költségvetés kiemelt dologi keretén (külterületi földút karbantartás), illetve
b. a 2020. költségvetés általános tartalék terhére biztosítja 4.978.233.- Ft összeg határig.
4. a polgármester jogosult
a. a 2020. költségvetésben a 3. b. pontban meghatározott összeg módosítására a 2020. évi
költségvetés 6.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, kiemelt dologi keretére
(külterületi földút karbantartás), valamint
b. szerződés megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok
megtételére.
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Horváth Zsolt polgármester

