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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2021.(VI.29.) KT határozatában, illetve a 

27/2021.(VII.27.) KT határozatában úgy döntött, hogy a 2021. március 22. napján a Soltút Kft-vel megkötésre 

került Dunaföldvár mélyépítési munkák keretmegállapodására tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint írásbeli konzultációra vonatkozó 

felhívást küld Vállalkozónak.  

 

A konzultációs eljárás mélyépítési munkái: 

1. részajánlati kör: Alsó Rév utcai vápás vízelvezető és hordalékfogó 

2. részajánlati kör: Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 

3. részajánlati kör: Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 

4. részajánlati kör: Névtelen utca (ÖMV benzinkút – Vágóhíd utca között) útfelújítás 

5. részajánlati kör: Vágóhíd utca (Magdolna utca és Névtelen utca között) útfelújítás 

6. részajánlati kör: Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám között járdafelújítás 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020. szeptember 6. napján 12:00 óráig a keretmegállapdás 

megkötésére irányuló eljárásban nyertesként kihirdetett ajánlattevő, mind a hat részajánlati körben nyújtott be 

ajánlatot, az alábbi megajánlásokkal:  

 

Ajánlattevő neve: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

 

1. részajánlati kör: Alsó Rév utcai vápás vízelvezető és hordalékfogó 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
1003,5058 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 64.612.660 Ft 

 

 

 

 

 



 

 

2. részajánlati kör: Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
1034,8316 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 43.612.850 Ft 

 

3. részajánlati kör: Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
410,4760 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 18.483.640 Ft 

 

4. részajánlati kör: Névtelen utca (ÖMV benzinkút - Vágóhíd utca között) útfelújítás 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
564,9446 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 53.431.104 Ft 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. részajánlati kör: Vágóhíd utca (Magdolna utca - Névtelen utca között) útfelújítás 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
572,5060 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 27.060.900 Ft 

 

6. részajánlati kör: Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám között járdafelújítás 
RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1./ MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kiszli László 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

2./ MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős 

műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek a 

jogosultság megszerzését követően szerzett, az alkalmasságnál 

előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (hó) (min. 0 – 

értékelési maximum további 60 hónap) 

 

Szakember megnevezése: 

Kocsis Imre 

Gyakorlati ideje (hónap): 

60 

3/. A beépítendő hengerelt aszfaltnak a keverőtelepről történő 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték 

(összesített CO érték): 
904,1274 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 70.802.440 Ft 

 

 

Az Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító felhívás II. 1. 4) pontjában, és 

az írásbeli konzultációra vonatkozó felhívás V.3) pont 2. alpontjában előre jelezte, hogy az ajánlattevő az 

írásbeli konzultáció során csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő 

számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

Az eljárásban benyújtott árazott költségvetések megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és az ajánlattevő által az írásbeli konzultáció során tett 

megajánlások a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbbek 

valamennyi részajánlati kör vonatkozásában.  

A 2021. évi költségvetést érintő módosító (91/2021.(V.17.) PM döntés, 110/2021.(VI.09.) PM döntés) 

határozatok alapján a város 2021. évi költségvetés terhére rendelkezésére álló fedezet mértéke a hat 

részajánlati körben összesen: 193.600.000 Ft 

Az ajánlati ár a hat részajánlati körben összesen nettó 278.003.594 Ft (bruttó 353.064.565 Ft), ami 

159.464.565 Ft összeggel több, mint a rendelkezésre álló fedezet összege a hat részajánlati körben összesen. 

A Kormány döntése alapján a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztálya a kisvárosi programcsomag előkészítése 



tárgyában Dunaföldvár település belterületi út és járdafelújításához - az előzetes tájékoztatás alapján - 135,8 

millió Ft támogatást nyújt. 

 

A támogatás figyelembe vételével biztosítandó többlet saját forrás mértéke 23.664.565 Ft, mely összeg a 

rendelkezésre áll a 2021. év költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

A támogatás esetleges elmaradása vagy csökkentett támogatás esetén a 135,8 m Ft vagy a csökkentett 

támogatás összege a 2021. évi iparűzési adóbevétel többlet terhére biztosítható.  

 

Ajánlatok értékeléséről készült döntést előkészítő bíráló bizottsági jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 13. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

 

1. a 2021. március 22. napján megkötött „Mélyépítési munkákra keretmegállapodás – Dunaföldvár” 

tárgyú keretmegállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: 

Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 

megindított „Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció I.” tárgyú írásbeli konzultációra 

vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

 

1. részajánlati kör: Alsó Rév utcai vápás vízelvezető és hordalékfogó  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 64.612.660 Ft (bruttó 82.058.078 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

2. részajánlati kör: Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 43.612.850 Ft (bruttó 55.388.320 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

3. részajánlati kör: Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója  

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 18.483.640 Ft (bruttó 23.474.223 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

4. részajánlati kör: Névtelen utca (ÖMV benzinkút – Vágóhíd utca között) útfelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 53.431.104 Ft (bruttó 67.857.502 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

 



5. részajánlati kör: Vágóhíd utca (Magdolna utca – Névtelen utca között) útfelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 27.060.900 Ft (bruttó 34.367.343 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

6. részajánlati kör: Belső Bölcske utca, Alsó Bölcske utca 2-50. szám között járdafelújítás 

 

- közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 

- a „Soltút” Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja, 

- a közbeszerzési eljárás nyertese a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő, mivel 

ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 

Ajánlati ár: nettó 70.802.440 Ft (bruttó 89.919.099 Ft) 

 

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. március 31.  

 

3. a beruházások megvalósításához a bruttó 353.064.565 Ft összegű fedezetet az önkormányzat 2021. évi 

költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint  

 

- Dunaföldvár Város 2021. évi költségvetését érintő módosító (91/2021.(V.17.) PM döntés, 

110/2021.(VI.09.) PM döntés) határozatok alapján a 2021. évi költségvetés terhére rendelkezésére álló 

fedezet mértéke a hat részajánlati körben összesen: 193.600.000 Ft 

- A Kormány döntése alapján a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztálya a kisvárosi 

programcsomag előkészítése tárgyában Dunaföldvár település belterületi út és járdafelújításához - az 

előzetes tájékoztatás alapján - 135,8 millió Ft támogatást nyújt. 

- A támogatás figyelembe vételével biztosítandó többlet saját forrás mértéke 23.664.565 Ft, mely összeg 

a rendelkezésre áll a 2021. év költségvetés általános tartaléka terhére.  

- A 135,8 m Ft támogatás esetleges elmaradása vagy csökkentett összegű támogatás esetén a szükséges 

összeg a 2021. évi iparűzési adóbevétel többlet terhére biztosítva van.   

 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a beruházás megvalósításával, a szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

Erről értesül: 

1. Ajánlattevő 

2. Közbeszerzési szakértő 

3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

4. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

  












