
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. április 29.-ei ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvár, Hunyadi park és tér 

útfelújítására 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/1115-5/2021 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 7020, Dunaföldvár, Hunyadi park és Hunyadi tér területén felújítandó szilárd burkolatú utak 

felmérési, felújítási terveinek elkészítése ügyében pályázat került kiírásra.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata az előzőekben felsorolt tevékenységek pénzügyi fedezetére 

pályázatot kíván benyújtani.  

 

A beérkezett ajánlatok az alábbiak: 

 

 Regia Plan Kft. GMZTERV Kft. Duna- Via Kft. Kft. 

Székhely: 
8000, Székesfehérvár, 

Cserepes köz 4. X/64. 

7020, Dunaföldvár, 

Szőlőskertek u. 9. 

2459, Rácalmás, 

Kereskedők u. 7. 

Érvényes igen igen igen 

Ajánlati 

kötöttség: 
90 nap 90 nap 90 nap 

Nettó ár: 14.489.000,-  13.896.000,- 14.195.000,- 

Bruttó ár (Ft.): 18.401.030.- 17.647.920.- 18.027.650.- 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

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

GMZTERV Kft. hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő tette a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot és a szükséges előirányzatot - nyertes 

pályázat esetén - biztosítsa a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

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

szíveskedjenek.  

 

Dunaföldvár, 2021. április 22. 

          

 

Horváth Zsolt s.k. 

            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 Képviselő-testülete 

feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy  

1. pályázatot kíván benyújtani a Dunaföldvár, Hunyadi park és Hunyadi tér területén felújítandó 

szilárd burkolatú utak felújítása vonatkozásában. 

2. a Dunaföldvár, Hunyadi park és Hunyadi tér területén felújítandó szilárd burkolatú utak 

felmérési, felújítási terveit elkészítteti a GMZTERV Kft.-vel (7020, Dunaföldvár, Szőlőskertek 

u. 9. ) bruttó 17.647.920,- Ft ajánlati árért. 

3. a fenti tevékenység ügyében pályázatot nyújt be és annak eredményessége esetén végezteti el 

az 1., pontban szereplő munkákat, mindösszesen bruttó 17.647.920,- Ft összegben. 

4. a polgármester jogosult a szerződések megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, 

valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 


