ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére
Tárgy:

Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

Tájékoztatás mélyépítési
keretmegállapodással kapcsolatos
közbeszerzési eljárásról
Horváth Zsolt polgármester
Kovács Anikó pályázati referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján mellőzve
DFV/274/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020.(XI.20.) Korm. rendelete értelmében Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 70/2020. (XI.24.)
határozata alapján megindításra került a Dunaföldvár közigazgatási területére vonatkozó mélyépítési
feladatok négy éves időtartamú keretmegállapodással kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárása.
Eljárás megindításának napja: 2020.12.22.
Az eljárás EKR azonosítója: EKR001354182020
Az ajánlattételi szakaszban az alábbi cégek jelezték érdeklődésüket:
1. STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
2. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
3. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
4. Ékisz Építőipari Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.
5. SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Az ajánlattételi szakaszban az alábbi cégek nyújtottak be kiegészítő kérdéseket:
1. SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
2. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Ajánlattételi határidőig: 2021.02.02. 12:00 óráig 1 db Ajánlat érkezett.
Ajánlattevő neve: SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
A bontási jegyzőkönyv a tájékoztató mellékletét képezi.
Az eljárás jelenleg a bírálati szakaszban van, amennyiben ajánlattevő ajánlata érvényes, akkor az
eljárás eredményesnek tekinthető és megköthető a keretmegállapodás.

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.

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.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat-javaslat szerinti döntéshozatalt.
Dunaföldvár, 2021. február 8.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) 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 Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött,
hogy

1. a „Mélyépítési munkákra keretmegállapodás Dunaföldvár” tárgyú közbeszerzési eljárás
tárgyában a bontási jegyzőkönyv alapján az eljárásról a tájékoztatás tudomásul vételére sor
kerül.
2. A képviselők felhatalmazása alapján amennyiben a bírálati szakasz eredményesen zárul úgy a
polgármester jogosult a nyertes ajánlattevővel a keretmegállapodás megkötésére, az eljáráshoz
szükséges intézkedések, nyilatkozatok valamint jognyilatkozatok megtételére.
3. A keretmegállapodás négy éves időtartama alatt mélyépítési munkák megrendelése a
képviselők jóváhagyásával történhet.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Erről értesülnek:
1. közbeszerzési szaktanácsadó
2. pályázati referens

