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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
közbeszerzési és bíráló bizottság
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A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a Modern Városok Program keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása
és Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatával kapcsolatos akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítására vonatkozó szerződés véleményezésére,
aláírására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:

Iktatószám: 5395-17/2020

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: Sipos Réka
Ügyintéző aláírása:

Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2020.09.24.
Ellenőrzés dátuma:2020.09.24.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita és Benkovics Kornélia
Leadás dátuma: 2020.09.24.
Ellenőrzés dátuma:2020.09.24.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.09.23.
Ellenőrzés dátuma: 2020.09.23.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
JAVASLAT

Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírására
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya 136/2019. (VI.11.) Korm. rendeletben kizárólagos joggal a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t (a továbbiakban
BMSK Zrt.) jelölte ki az MVP keretében megvalósuló „Aquantis Élményfürdő felújítása és
Fürdőpark kialakítása” projekt “Fürdőpark kialakítása” beruházás akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítására.
A BMSK Zrt. által megküldött megbízási szerződéstervezet 1.1.5 pontja rögzíti, hogy a
közbeszerzés központi költségvetési forrás felhasználásával valósul meg, ezért a megbízási
szerződésben megbízási díj nem szerepel. Ugyanakkor a hirdetmény-feladási,
közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati díjak,
valamint egyéb költségek a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik.
Mindezek, a közbeszerzési eljárás járulékos költségei összesen kb. 500.000,-Ft összeget
jelentenek, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés 5.melléklet 23. 5. Modern Városok
Program / 3. dologi kiadások előirányzat soron belüli átcsoportosítással rendelkezésre áll. A
várhatóan ÁFÁ-val nem érintett összeget az „MVP projektek előkészítő, megalapozó
tevékenység” sorról az „MVP-Fürdőpark közbeszerzési eljárási díjak” újonnan létrehozandó
sorra szükséges átcsoportosítani.

A fentiekre való tekintettel az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre, az
ún. „járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására” vonatkozó – határozati javaslat
1.sz. mellékletét képező - megbízási szerződést a BMSK Zrt-vel javasoljuk megkötni.
Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság a 2020. szeptember 29-ei rendkívüli bizottsági ülésén, míg a
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság az előterjesztést a 2020. szeptember 25-ei rendkívüli
bizottsági ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen
szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé
elfogadásra.
ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
1.SZ. MELLÉKLET:
136/2019. (VI.11.)KORM.RENDELET
HATÁROZAT MELLÉKLETEK:
1.SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – KÖZBESZERZÉSI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

SZAKTANÁCSADÓI

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.29.) határozata
Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírásáról
1.) Magyarország Kormánya a 136/2019. (VI.11.) Korm. rendeletben kizárólagos joggal a
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t jelölte ki az ,
„Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt “Fürdőpark kialakítása”
beruházás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a járulékos
közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel kötendő megbízási szerződés feltételeit
elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A közbeszerzés
központi költségvetési forrás felhasználásával valósul meg, önkormányzati forrást a
megbízási díj nem igényel.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
közbeszerzési eljárás járulékos költségei, mint a hirdetmény-feladási, közbeszerzési
hirdetménnyel kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati díjak - várhatóan összesen
500.000,- Ft összegben – a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik,
melynek fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23. 5. Modern Városok Program / 3. dologi
kiadások előirányzat soron belüli átcsoportosítással. A fent megjelölt összeget az „MVP
projektek előkészítő, megalapozó tevékenység” sorról (516301 részletező kód, K336 rovat)
az „MVP-Fürdőpark közbeszerzési eljárási díjak” újonnan létrehozandó sorra (5163013
részletező kód, K355 rovat) szükséges átcsportosítani.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. október 16.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati
javaslat 3. pontjában részletezett előirányzat módosításokat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:
- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Dr. Molnár István s.k.
a közbeszerzési és bíráló bizottság
elnöke

