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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. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2022.(VII.15.) KT határozatában 

döntött arról. hogy megbízza a polgármestert az alábbi mélyépítési munkák vonatkozásában a 

konzultációs eljárások  

lefolytatásával:  

- Györki sor burkolt árok nyomvonal módosítása 

- Alsó Rév utcában mederlap burkolattal történő rézsű megerősítés, padka szélesítés, 

4774/2 hrsz. ingatlan előtt szilárd burkolatú járda építése 

- Irinyi utca – Dankó P. csomópont átépítése (közmeghallgatáson jelzett probléma) 

- Jobbágyősök u. vasúti aluljáróban járda felújítása 

- Fehérvári u. – Derecskei u. – Kinizsi u. csomópont átépítése, bővítése 

-  

A testület döntése szerint a 2022. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások 15. melléklet 

6.22. pontjában a város elkülönített 60 millió forintot a mélyépítési munkák elvégzésére.  

 

A konzultációs eljárás során az ajánlattételre felkért SOLTÚT Kft. a munkák elvégzésére az 

alábbi ajánlatot nyújtotta be:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. részajánlati kör: Jobbágyősök útja vasúti aluljáró járda felújítás 
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): 
591,9496 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 50.502.473,- Ft (bruttó 64.138.141,- Ft) 

 

2. részajánlati kör: Dankó P. utca - Irinyi utca útkereszteződés korszerűsítés 
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): 
384,5512 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 25.540.929,- Ft (bruttó 32.436.980,- Ft) 

 

3. részajánlati kör: Derecskei utca 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): 
459,085 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 50.856.580,- Ft (bruttó 64.587.857,- Ft) 



 

4. részajánlati kör: Alsó Rév utca padka burkolás 
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): 14.172.515,- Ft (bruttó 17.999.094,- Ft) 

 

5. részajánlati kör: Solti u. (Györki sor) csapadékvíz elvezetés korrekció 
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): 
1021,8692 

4. Ajánlati ár (nettó Ft): 5.662.750,- Ft (bruttó 7.191.693 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.  

Az ajánlati ár az öt részajánlati körben összesen nettó 146.735.247,- Ft (bruttó 186.353.765,- 

Ft), ami 126.353.765,- Ft összeggel több, mint a rendelkezésre álló fedezet összege az öt 

részajánlati körben összesen. 



A hiányzó fedezet biztosítására a 2022. évi költségvetés a felhalmozási kiadások 15. melléklet 

5.5 pontjában kisvárosi programcsomag költségsoron 135 800 000 Ft önerő rendelkezésre áll, 

amennyiben a munkák elvégzését jóváhagyja a testület.  

 

A költség a 48/2021.(IX.16.) KT határozat alapján került beállításra a 2021. évi mélyépítési 

munkák elvégzésére, mivel a kormányzati támogatás a döntés időpontjában még nem volt 

biztosítva, mely támogatás a későbbiekben megérkezett.  

 

A Bíráló Bizottság döntés előkészítési ülése az előterjesztés készítésének időpontjában még 

történt meg, így határozati javaslat a későbbiekben kerül kiosztásra.  

 

A döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.  

 

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

 

Dunaföldvár, 2022. 12. 02. 

         Horváth Zsolt sk. 

         polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

"A" változat 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár mélyépítési 

munkák-konzultáció II." tárgyú keretmegállapodásos eljárás alapján írásbeli konzultációra 

vonatkozó felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményét a 

Bíráló Bizottság 2022. december 12. napján tett döntés-előkészítő javaslatát elfogadva és 

jóváhagyva az alábbiak szerint megállapítja, hogy 

 

1. a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő ajánlata érvényes valamennyi 

részajánlati körben. 

 

2. a közbeszerzési eljárás eredményes valamennyi részajánlati körben; tekintettel arra, hogy 

a rendelkezésére álló fedezet mértékét az Önkormányzat kiegészíti az ajánlattevő által az 

egyes részekben tett ajánlati árainak megfelelő mértékéig. 

 

3. a fedezetet a 2022. évi költségvetés a felhalmozási kiadások 15. melléklet 5.5 és 6.22. 

pontjaiban biztosítja. Az ajánlati ár valamennyi részajánlati körben összesen nettó 

146.735.247,- Ft (bruttó 186.353.764,- Ft).  

 

4. a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő mind az öt részajánlati körben 

érvényes ajánlatot tett, így őt az eljárás nyertesévé nyilvánítja valamennyi részben. 

 

5. megbízza Ambrus Györgyöt (Dunaföldvár, Belső Kertek köze 22. szám alatti lakos), és ifj. 

Viczai Jánost (Dunaföldvár, Szőlő utca 7. szám alatti lakos), hogy a munkaterület átadás 

napjától a beruházás műszaki átadásáig azzal, hogy a munkálatok helyszínén a kivitelezés 

minőségét, vagy munkaterület bejárásával a kivitelező képviselőjével véletlenszerűen 

ellenőrizze. A megbízás díja: bruttó 60 000 Ft/fő/beruházás. A fedezet biztosítása a város 

2022. évi költségvetésének általános tartalékából történik.   

 



6. megbízza a PLAN-ÉTA Kft-t (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával. A megbízás díja: bruttó 1.800.000,- Ft. A fedezet biztosítása a város 2022. évi 

költségvetésének általános tartalékából történik.   

 

7. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertesként 

megjelölt ajánlattevővel a szerződések megkötésére, a beruházások megvalósításával, a 

szükséges intézkedése, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos (a szerződések teljesítésének határideje 2023. május 31.) 

Értesül:  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

"B" változat 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár mélyépítési 

munkák-konzultáció II." tárgyú keretmegállapodásos eljárás alapján írásbeli konzultációra 

vonatkozó felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményét a 

Bíráló Bizottság 2022. december 12. napján tett döntés-előkészítő javaslatát figyelembe véve 

az alábbiak szerint megállapítja, hogy  

 

8. a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő ajánlata érvényes valamennyi 

részajánlati körben. 

 

1. a közbeszerzési eljárás eredményes a  

2. részajánlati kör: Dankó P. utca - Irinyi utca útkereszteződés korszerűsítés,  

3. részajánlati kör: Dunaföldvár, Kinizsi-Derecskei-Fehérvári utcai csomópont felújítása, 

4. részajánlati kör: Dunaföldvár, Alsó Rév utca padka burkolás 

részajánlati körökben tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló fedezet mértékét az 

Önkormányzat kiegészíti az ajánlattevő által az egyes részekben tett ajánlati árainak 

megfelelő mértékéig. 

 

2. a közbeszerzési eljárás eredménytelen az  

1. részajánlati kör: Jobbágyősök útja vasúti aluljáró járda felújítása 

5. részajánlati kör: Solti u. (Györki sor) csapadékvíz elvezetés korrekció  

részajánlati körökben, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet mértékét az 

Önkormányzat nem egészíti ki az ajánlattevő által ezen részekben tett ajánlati árainak 

megfelelő mértékéig.  

 

3. a fedezetet a 2022. évi költségvetés a felhalmozási kiadások 15. melléklet 5.5 és 6.22. 

pontjaiban biztosítja. Az ajánlati ár 2. 3. és 4. részajánlati körben összesen nettó 

90.570.024,- Ft (bruttó 115.023.930,- Ft).  

 

4. a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő 2. 3. és 4. részajánlati körben 

érvényes ajánlatot tett, így őt az eljárás nyertesévé nyilvánítja 2. 3. és 4. részben. 

 

5. megbízza Ambrus Györgyöt (Dunaföldvár, Belső Kertek köze 22. szám alatti lakos), és ifj. 

Viczai Jánost (Dunaföldvár, Szőlő utca 7. szám alatti lakos), hogy a munkaterület átadás 



napjától a beruházás műszaki átadásáig azzal, hogy a munkálatok helyszínén a kivitelezés 

minőségét, vagy munkaterület bejárásával a kivitelező képviselőjével véletlenszerűen 

ellenőrizze. A megbízás díja: bruttó 60 000 Ft/fő/beruházás. A fedezet biztosítása a város 

2022. évi költségvetésének általános tartalékából történik.   

 

6. megbízza a PLAN-ÉTA Kft-t (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával. A megbízás díja: bruttó 1.100.000,- Ft. A fedezet biztosítása a város 2022. évi 

költségvetésének általános tartalékából történik.   

 

7. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertesként 

megjelölt ajánlattevővel a szerződések megkötésére, a beruházások megvalósításával, a 

szükséges intézkedése, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

8. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunaföldvár, Tavasz utcai járda, utak és 

várakozóhelyek építése tárgyú beruházást a 2023. évi költségvetés tervezéséig dolgozza ki 

és terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos (a szerződések teljesítésének határideje 2023. május 31.) 

Értesül:  

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

"C" változat 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár mélyépítési 

munkák-konzultáció II." tárgyú keretmegállapodásos eljárás alapján írásbeli konzultációra 

vonatkozó felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményét a 

Bíráló Bizottság 2022. december 12. napján tett döntés-előkészítő javaslatát figyelembe véve 

az alábbiak szerint megállapítja, hogy  

 

1. a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ajánlattevő ajánlata érvényes valamennyi 

részajánlati körben. 

 

2. a közbeszerzési eljárás eredménytelen valamennyi részajánlati körben tekintettel arra, hogy 

a rendelkezésére álló fedezet mértékét az Önkormányzat nem egészíti ki az ajánlattevő által 

az egyes részekben tett ajánlati árainak megfelelő mértékéig. 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedése, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos (összegezés kiküldésének határideje 2022.12.31.) 

Értesül:  

 

 


