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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 29/2021 (II.11.) PM határozat alapján 

Dunaföldvár Város Önkormányzata mélyépítési munkákra 4 éves időtartamra 

keretmegállapodást kötött a SOLTÚT Kft-vel. 

 

A város 2021. évi költségvetése terhére javasolom az alábbi mélyépítési munkák 

vonatkozásában a konzultációs eljárás lefolytatását:  

a) Várdomb utca komplex felújítása (ivóvíz rekonstrukció, erős- és gyengeáramú hálózat 

átépítése földkábelesre, közterületi burkolatok átépítése faltól-falig) 

b) Alsó Rév utca hordalékfogó 

c) Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

d) Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

e) Vágóhíd utca felújítása (ÖMV kúttól a Dézsma sorig, Temető parkoló) 

 

A munkák becsült költsége: 193,6 millió Ft 

 

Az Alsó Rév utca hordalékfogó kivitelezési munkálatai vízjogi létesítési engedély köteles 

tevékenység, a kivitelezési munkálatokat és a konzultációs eljárás lefolytatásához kiviteli terv 

szükséges. A terv elkészítésére a tervező Mítosz Bt. (7133 Fadd, Templom utca 13.) ajánlata 

nettó 420.000,- Ft + 0 % ÁFA (alanyi adómentes). 

 

Az Alsó Rév utca hordalékfogó műszaki ellenőri feladatok ellátására Ragó Roland egyéni 

vállalkozó (7100 Szekszárd, Tartsay lakótelep 33.) ajánlata: nettó 400.000,- Ft + 0 % ÁFA 

(alanyi adómentes). 

 

Az 1. a) c) d) és e) pontban felsorolt munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására a 

PLAN-ÉTA Kft (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3) ajánlata: nettó 1.400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.778.000,- Ft.  

 

A mélyépítési keretmegállapodásra vonatkozó közbeszerzési eljárást bonyolító Deák Ügyvédi 

Irodával megkötött megbízási szerződés 5.1.5 pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás 

második részének a konzultáció lefolytatását 40.000 Ft + ÁFA/óradíj ellenében vállalják. A 

konzultációs eljárás díját több tényező befolyásolja, de összege 1.500.000,- Ft + ÁFA 

keretösszeget nem haladja meg.  

 



A szolgáltatások együtt összege: bruttó 4.503.000,- millió forint 

 

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 dönt, hogy: 

 

1. az alábbi mélyépítési munkák vonatkozásában megbízza a polgármestert a konzultációs 

eljárás(ok) lefolytatásával:  

a) Várdomb utca komplex felújítása (ivóvíz rekonstrukció, erős- és gyengeáramú hálózat 

átépítése földkábelesre, közterületi burkolatok átépítése faltól-falig) 

b) Alsó Rév utca hordalékfogó 

c) Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

d) Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

e) Vágóhíd utca felújítása (ÖMV kúttól a Dézsma sorig, Temető parkoló) 

2. az Alsó Rév utca hordalékfogó kiviteli terv elkészítésével megbízza a Mítosz Bt-t (7133 

Fadd, Templom utca 13.). A megbízás díja: nettó 420.000,- Ft + 0 % ÁFA (alanyi adómentes). 

3. Alsó Rév utca hordalékfogó műszaki ellenőri feladatok ellátásával Ragó Roland egyéni 

vállalkozót (7100 Szekszárd, Tartsay lakótelep 33.). A megbízás díja: nettó 400.000,- Ft + 0 % 

ÁFA (alanyi adómentes). 

4.  az 1. a) c) d) és e) pontban felsorolt munkálatok műszaki ellenőri feladatainak 

ellátásával megbízza a PLAN-ÉTA Kft-t (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3). A megbízás díja: nettó 

1.400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.778.000,- Ft.  

5. a mélyépítési keretmegállapodásra vonatkozó közbeszerzési eljárást bonyolító Deák 

Ügyvédi Irodával megkötött megbízási szerződés 5.1.5 pontja alapján a keretmegállapodásos 

eljárás második részének a konzultáció lefolytatásának díja: 40.000 Ft + ÁFA/óradíj. A 

konzultációs eljárás díját több tényező befolyásolja, de összege nettó 1.500.000,- Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 1.905.000,- Ft keretösszeget nem haladhatja meg.  

6. a 2-5. pont fedezetét a 110/2021. (VI.09.) PM határozat 2. pont d) alpontja alapján a 

2021. évi költségvetés biztosítja. 

7. a kivitelezési munkák elvégzésére a fedezetet a 91/2021. (V.17.) PM határozatban, 

valamint a 110/2021. (VI.09.) PM határozatban foglaltak figyelembe vételével a 2021. évi 

költségvetés biztosítja. 

8. felhatalmazza a polgármestert a konzultációs eljárás előkészítésére, megindítására, és a 

lefolytatásához szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok megtételére, valamint eredményes 

konzultáció esetén - a rendelkezésre álló fedezet keretéig - a szerződés megkötésére.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

  Ajánlattevők 


