Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.08.04.

Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt tervezési
feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző
Horváth Anita ügyvezető – Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság

2020.08.04.
2020.08.04.
2020.08.04.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum
fejlesztése” c. projekt vonatkozásában a projekt tervezési feladatainak ellátásra irányuló szerződés megkötésére
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Héring Regina
Ügyintéző aláírása: s.k. Héring Regina

Iktatószám: 28973-3/2020
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2020.07.30.
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.31.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Benkovics Kornélia
Leadás dátuma: 2020.07.30.
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.30
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.07.31
Ellenőrzés dátuma: 2020.07.31
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált Területi
Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP)
prioritásaként a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent nevezett pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelme kedvező támogatásban részesült. A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa
Múzeum fejlesztése” c. projektben tervezett Intercisa Múzeum felújításának műszaki terveinek
elkészítése tárgyban a Vasmű u. 41. Irodaház Kft a közfeladatellátási szerződésében foglaltaknak
megfelelően lefolytatta a beszerzési eljárást. A kiírt ajánlati felhívásra válaszul az alábbi gazdasági
szereplőktől érkezett érvényes ajánlat:

Cég neve

Ajánlati ár Ft (nettó)

Ajánlati ár (bruttó)

GUBAHÁMORI Korlátolt Felelősségű
Társaság

13 031 496 Ft

16 550 000 Ft

BIVAK Stúdió Kft

14 050 000 Ft

17 843 500 Ft

Paradigma Ariadné Építészműhely
Korlátolt Felelősségű Társaság

14 300 000 Ft

18 161 000 Ft

A beérkezett ajánlatok összesítőjét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot a GUBAHÁMORI Korlátolt
Felelősségű Társaság nyújtotta be 13 031 496 Ft + ÁFA, bruttó 16 550 000,- Ft ajánlati áron.
A felmerülő költségek a pályázati támogatás költségvetésében tervezettek, így azokra a támogatás
fedezetet biztosít.
A fentiekre való tekintettel a szerződés az előterjesztés mellékletében olvasható tervezetét terjesztjük elő.
A szerződés nettó 13 031 496 Ft + ÁFA, azaz bruttó 16 550 000 Ft megbízási díjának fedezete a 2020. évi
költségvetés 7.b melléklet 23.4.2 TOP Programok/TOP 6.1.4-2 "Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység,
tervek, kivitelezés" soron rendelkezésre áll, a projekt keretében-terhére elszámolható.

Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság,
valamint az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság az előterjesztést a 2020. augusztus
04-én tartandó 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.

Mellékletek:
1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet :

Bírálati jegyzőkönyv
Vállalkozási szerződés tervezete

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (VIII.04.) határozata

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt
megvalósítása érdekében a projektben tervezett Intercisa Múzeum felújításának műszaki
terveine
2) k elkészítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a GUBAHÁMORI Korlátolt
Felelősségű Társasággal vállalkozási szerződést kössön, mely összesen 13 031 496 Ft + ÁFA,
bruttó 16 550 000,- Ft vállalkozási díjat rögzít.
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és annak végrehajtásáról szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 7.b melléklet 23.4.2 TOP Programok/TOP
6.1.4-2 "Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés" soron fedezetet biztosít.
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplővel vállalkozási
szerződés megkötésére a megnevezett feladatok ellátására érdekében.
Felelős:
-

a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: 2020. augusztus 28.
5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
megnevezett gazdasági szereplővel kötendő vállalkozási szerződést terjessze be aláírásra és
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
Felelős:
-

a határozat végrehajtásáért a
jegyző
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Főépítészeti, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.
Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

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

Szántó Péter
az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati
bizottság elnöke

