
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. december 15-ei ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan 

felújítási kiviteli tervre beérkezett ajánlatok 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

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/3361-6/2020 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2020.(X.27.) KT határozattal döntött a 

7020 Dunaföldvár, Béke tér 1. (Dunaföldvár 4179 hrsz.) alatti 763 m2 területű, kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület művelési ágú ingatlanra az elkészült engedélyezési tervek alapján a kiviteli tervek és a 

tételes költségvetés elkészítésének megpályáztatásáról. 

 

A 7020, Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti lakások kialakítása ügyében komplett kiviteli tervek 

elkészítésére (építész, elektromos, épületgépész, tételes árazott és árazatlan költségvetés) a rendelkezésre 

álló engedélyezési tervek alapján pályázat került kiírásra. A beérkezett ajánlatok az alábbiak: 

 

Megnevezés DUNA-Építész Kft. Földvár-Terv Kft. 
NÉ-MÓ Mérnöki Iroda 

Társulás 

Székhely: 
7020, Dunaföldvár, Petőfi 

u. 8. 

1111, Budapest, Bartók B. út 

34. 

8000, Székesfehérvár, 

Turóci u. 20. 

Benyújtás 

ideje 
2020. december 3. 2020. december 3. 2020. december 3. 

Érvényes igen igen igen 

Bruttó ár 

(Ft.): 
14.351.000.- 14.986.000.- 15.367.000.- 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

Ajánlati kötöttség:      2021. január 2.      

 

A legkedvezőbb ajánlatot a Duna- Építész Kft. (7020, Dunaföldvár, Petőfi u. 8.) tette. 

 

Javasolom a döntéshozó Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Duna- 

Építész Kft. -t (7020, Dunaföldvár, Petőfi u. 8.) hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek tekintettel arra, 

hogy az Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot és a 

szükséges előirányzatot biztosítsa a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Kérem a Képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Dunaföldvár, 2020. december 4. 

          

 

Horváth Zsolt s.k. 

            polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

  

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

tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével úgy döntött, hogy  

 

1. a Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlanon lakások kialakítása ügyében komplett kiviteli 

terveket elkészítteti (építész, elektromos, épületgépész, tételes árazott és árazatlan költségvetés). 

 

2. a tervezési munkák elvégzésére nyertesként - a legkedvezőbb ajánlatot tevő – Duna- Építész Kft–

t (7020, Dunaföldvár, Petőfi u. 8.) kihirdeti és vele köt az 1. pontban meghatározott feladat 

elvégzésére vállalkozási szerződést, amelynek hatályba lépése 2021. január 1. napja. 

 

3.  a beruházás megvalósításához a fedezetet a 2021. évi költségvetésben biztosítja bruttó 

14.351.000,- Ft összegben. 

 

4. a polgármester jogosult a tervezési szerződés megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, 

valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


