ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. december 14-ei ülésére
Tárgy:
Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:
Ügyiratszám:

Dunaföldvár, vásártér fedett árusító
helyek
építése
során
felmerült
pótmunkák
Horváth Zsolt polgármester
Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki
irodavezető
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
DFV/473-18/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzata szerződést kötött a Gemenc Bau Tolna Kft-vel (7100,
Szekszárd, Tinódi u. 7.) a 7020, Dunaföldvár, Alsó Tó 0268/1 hrsz.-ú ingatlanon építendő fedett
árusító helyek kivitelezési munkáira az 53/2021. (IX.30.) KT határozat alapján.
A pályázat benyújtása során illetve a közbeszerzés kiírásakor a tervezett épület csökkentett
műszaki tartalommal került meghatározásra, a fix pályázati keretösszeg miatt.
A közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó vállalási összege kedvezőbb lett a rendelkezésre
álló pályázati keretösszegnél, ezért árajánlatot kértünk az épületeket ellátandó eresz- és
lefolyócsatornára (235 fm), falszegélyre (105 fm) és tömítő profilra.
A benyújtott árajánlat összege: nettó 2 673 044 Ft + ÁFA = bruttó 3 394 766 Ft.
A Vállalkozó az ajánlatát 2021. december 19. napjáig tartja fenn.
A pótmunka fedezetét jelenleg 100 % önerőből szükséges finanszírozni, de ezen költségek
elszámolását a pályázat keretében műszaki tartalom módosítás kezdeményezésével el kívánjuk
számolni az eredeti 85 %-os támogatási intenzitással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és biztosítsa a
szükséges bruttó 3 394 766,- Ft költségigényt a város 2021. évi költségvetésének általános
tartalék terhére.
Dunaföldvár, 2021. december 7.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a 7020, Dunaföldvár, Alsó tó 0268/1 hrsz.-ú ingatlanon építendő fedett árusító helyek
kivitelezése során felmerült pótmunkákra biztosít bruttó 3 394 766,- Ft-ot a város 2021.
évi költségvetésének általános tartalék terhére.
2. a polgármester jogosult a szerződés módosítására, a szükséges nyilatkozatok,
jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Erről értesül:
1. Gemenc Bau Tolna Kft.
2. Plan-Éta Kft.
3. Magistratum-S Kft.
4. városfejlesztési és műszaki irodavezető

