Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 09. 16.
Javaslat a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző
WIT Zrt., Kárpáti Péter vezérigazgató
titkarsag@witzrt.hu

Véleményező bizottságok:
a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021.09.15.
2021.09.15.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 projekt közbeszerzési eljárásainak
lebonyolítására szerződést kötött a jelenleg WIT Zrt. elnevezésű céggel. A projekt konzorciumvezetője
2021. április 13. napján kelt nyilatkozatával elállt a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 számú projekt
megvalósítástól, ezért a még le nem bonyolított közbeszerzési eljárás okafogyottá vált.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 841-31/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai
fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés
megszüntetésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros egy új látogatóközpont-kőtár építését tervezte a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 számú projekt keretében. A projekt konzorciumban valósult volna meg, melynek tagja Dunaújváros MJV Önkormányzatán kívül Komárom Város Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzat, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Várkapitányság Zrt. A projektvezető a Várkapitányság Zrt. volt. A projektre történő felkészülés már 2016-ban elindult, a projekt 2017. évben kezdődött.
A projekt konzorciumvezetőjétől, a Várkapitányság Zrt.-től április 14-i dátummal érkezett egy tájékoztatás, mely szerint a Várkapitányság Zrt. eláll a projekt megvalósításától. Ezt a tényt felénk, mint konzorciumi tagok felé, előzetesen nem jelezte.
A fentiek következtében a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásért Felelős
Helyettes Államtitkárságától április 20-i dátummal kaptunk egy levelet, melyben jelezték, hogy az eddig
Önkormányzatunk részére a projekttel kapcsolatban folyósított összeget kérik visszautalni, amely
összeg visszautalása a korábban felmerült költségek levonása után, megtörtént. A fentiek miatt a
projekt az Önkormányzat önhibáján kívül nem valósult meg.
Dunaújváros MJV Önkormányzata a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 projekt közbeszerzési eljárásainak
lebonyolítására 2019 augusztusában szerződést kötött az ÉSZ-KER Zrt.-vel elnevezésű céggel. A
szerződést 2020 áprilisában módosítottuk, mely módosítás során átvezettük a cég névváltoztatását is,
melyet most már WIT Zrt.-nek hívnak. A WIT Zrt. két közbeszerzés lebonyolítását vállalta, melyekből
egy eljárás lefolytatása megtörtént. A másik eljárás a projekt meghiúsulása miatt okafogyottá vált, ezért
az érvényben lévő szerződés megszüntetése szükséges.

Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az
előterjesztést a 2021. szeptember 15-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (IX. 16.) határozata
a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése”
című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a GINOP-7.1.6-162017-00007 projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására az ÉSZ-KER Zrt.-vel, 2019.08.14-én
kötött, és névváltoztatás miatt a WIT Zrt.-vel 2020.04.22-én módosított szerződést közös
megegyezéssel megszünteti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.
pont szerint megszüntető megállapodást kössön a WIT Zrt.-vel. (a határozat melléklete)
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi és pályázati osztály vezetője

Határidő:

2021. október 15.

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

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

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

