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Ügyiratszám:      DFV/473-7/2021 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2020. (X.27.) KT 

határozatában döntött arról, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága által meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be.  

 

A 2021. április 27-én kiállításra került támogatói okirat alapján Dunaföldvár Város 

Önkormányzata nettó 96 427 867 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

 

Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 97/2021.(V.25.) PM határozat alapján a 

megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítését a Vendel-Terv Kft. végzi. A tervek 

elkészítésének határideje: 2021. július 5.  

 

Az építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá esik.  

A beruházás szerepel a 45/2021.(III.11.) PM határozatával elfogadott 2021. évi közbeszerzési 

tervben.  

 

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, de az építési 

beruházás részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott, így a 

közbeszerzési eljárás nyílt nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti szabályoknak megfelelően hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás 

útján valósítható meg. 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett legkedvezőbb ajánlatot a Magistratum-S Kft. 

(6000 Kecskemét, Lestár tér 1.) nyújtotta. A megbízási díj: nettó 930 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.181.100,- Ft.  

 



A közbeszerzés költsége a támogatói okirat alapján a pályázat keretében elszámolható költség, 

a megbízási díj összege a jóváhagyott elszámolható nettó kiadási összegnek megfelel (nettó 

937 015 Ft), 85 % támogatás intenzitással, többlet önerő biztosítása nem szükséges.  

 

A fedezet önrész tartalma Dunaföldvár 2021. évi költségvetés Felhalmozási kiadások 15. 

mellékletének 1.2. pontjában rendelkezésre áll.  

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. június 16. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra 

benyújtott 3198262399 iratazonosító számú projekthez kapcsolódó építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza a Magistratum-S Kft-t (6000 

Kecskemét, Lestár tér 1.). A megbízás díja: nettó 930.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.181.100,- Ft 

2. A közbeszerzési szakértői tevékenység elszámolható költségének támogatás és önrész 

tartalma a pályázat támogatói okirata alapján és Dunaföldvár 2021. évi költségvetés 

Felhalmozási kiadások 15. mellékletének 1.2. pontjában biztosítva van.  

3. a polgármester jogosult a megbízási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás 

előkészítésére és lefolytatására, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos   

Erről értesül: Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

  Ajánlattevők 

 

  


