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Dunaftildvár Város Ónkormányzata Képviselő-testtiletének 2017. december 12-én (Kedden) l4Q0 órakor
meg$rtoft soron következő nvilvímos ülésének jegyzőkönlvéből:

22412017.(XL12.) |{I
határozat

l/ Dunaftildvár Város ÖnkormányzatIínak Kepüselő-testiilete ú8y döntött, hogy elindítja a Dunaíiildvár,
Béke ter, a Mészáros utca Reiter köz közótti szakaszon nem érintve a tervezett kerékpárutat

a) ajárdák, terburkolatok íelujítását, átépítését, az elektromos és kábel tv hálózat fiildkábelesre történő
átepítését, az ivőúz vezeték rekonstrukciój át illetve a hiányzó csapadékcsatoma hálózat kiépítését,

b) a ,,kispiac" burkolatának a bazalt burkolattal való íelújítását és szintjének a díszkút szintjere
enrelését,

c) a teren találhatő 12 db japán akác fa és l db platán fa kivágását és előnevelt, konténeres , a
parkolófelúlet kialakítását követően nyert zöld felűlet ismeretében meghatározásra kerülő,
darabszámban megnevezett íafajtával történő pótlását táj- és kerepítő szakember bevonásával,

d) a téren nem kerül kivágásra a hirdető oszloptól a Kossuth L. utca Béke tér kereszteződés irányába
indulva 4 db japánakác fa,

e) a járda a Takarék epületétől kiindulva a Reiter köz kereszteződéséíg kétszer égetett piros kerámia
téglából kerül megépítésre 2 m szélességben,

í) a parkoló felületére bazalt burkolat kiépítését. A nyertes gazdaság1 szereplőnek vállalnia kell a
burkolat változás miatti tervezési költség viselését és további parkolók létesítése lehetőségének
kidolgozását,

2/ A beruházás megvalósítása érdekében biztosítja a beruházás pénzllg;'r' fedezetét a 20l8. évi költségvetés
terhére, bruttó 250 millió forintot és feltételes meghívásos közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekől
szóló2015, évi CXL I.tv. 1 l5. § alapján, mely eljárást rögzíti Dunaftildvár Város Önkorm ányzatárlak}O77.
évi kőzbeszerzési tervéhen az eIjárás címe: ,,DunaítildváLr, Béke tér felújítása l. ütem".

Ajánlattételre meghkla az alábbt gazdasági szereplőket:
1. Solfut Kft. (6320, Solt, Kecskeméti útb34.)
2. Délút Kft. (6750, Algyő, Kastélykert u. l71.)
3. Strabag Általános Építő Kft. (7628, Pécs, Eperfás u. 6.)
4. Scorpio-Trans Kfí. (2ll7,Isaszeg, Diófa u. 2.)
5. Duna Aszfalt Kft. (6060, Tiszakécske, Béke u. l50.)

A feltételes közbeszerzési el,iárás lebonyolításával járó szakértő feladatokat a Magishatum - S Kft. (6000,
Kecskemét, Lestár tér l.) látja el. A megbízási díj: nettó 1.900.000,_Ft + AFA: bruttó 2.413.000,_ Ft, melyet
a 2018. éü költségvetés terhére biáosít.

Kepüselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljrirás előkészítésere és megindítására.

Határidő: az eljárás megindííásáLra 2017 . december 3 1.

Fel€lős: Horváth Zsolt polglármester

k, m. f.

Horváth zsolt sk
polgármester

Dunafoldvár, 20l7. december l3.
A kivonat hiteléül: \ t\\\

Bárdos Lászlóné dr. sk,
cimzetes főjeglző


