Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.12. 16.
Javaslat DMJV. közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés
megkötésére
Előadó:
Előkészítő:

a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság elnöke
Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője
Gurubi István ügyintéző

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2021. 12. 15.
2021. 12. 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
Ajánlatkérés Dunaújváros közigazgatási területén megkezdett közvilágítás rekonstrukció tervezési
munkáira a Római városrész kijelölt útjai mentén és a Béke téren.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály
Ügyintéző neve: Gurubi István
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 42058/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-180
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2021. 12. ...
Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. ….
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 12. ...
Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. ...
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021. 12 ...
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2021. 12. ...
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

nyílt/zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

J A V AS L A T
DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés megkötésére
Tisztelt Közgyűlés !

A város területén megkezdett közvilágítási rekonstrukciós munkáinak II. ütemét 2022. évben első
lépésként a tervezéssel kívánjuk folytatni.
A DMJV Önkormányzatának gazdálkodási rendjéről szóló rendelet 40.§ (9) bekezdés szerint a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a döntés meghozatalához legalább
három árajánlat együttes beszerzése szükséges.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a 2021.12.01-i ülésén egyhangúlag
támogatta, hogy a Városüzemeltetési Osztály az előterjesztésben felsorolt vállalkozóktól kérjen
árajánlatot.
Az ajánlati felhívásra a megadott határidőre az alábbi ajánlatok érkeztek:
– PANNON INFERIOR Kft. 2400 Dunaújváros, Csillagfény u.11.
Árajánlat összege: 1.800.000,- Ft + ÁFA

Határidő: 2022. 01. 30.

– PREEVIT-HUMAN Kft. 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert u. 24.
Árajánlat összege: 2.100.000,- Ft. + ÁFA

Határidő: a megrendeléstől számított 2 hónap

- RONEKO Kft. 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.
Árajánlat összege: 1.980.000,- Ft. + ÁFA

Határidő: 2022. 01. 31. számított 3 hónap

Az ajánlati felhívásban rögzített feltételeknek és a beérkezett ajánlatoknak megfelelően a PANNON INFERIOR Kft. ajánlatát javasoljuk elfogadni és a tervezési munkát megrendelni.
A PANNON INFERIOR Kft. szerződés tervezete a javaslat mellékletét képezi.

A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismerteti.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021 (XII. 16.) határozata
DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés
megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Római
városrész és a Béke tér autóbusz pályaudvar közvilágítás rekonstrukció tervezési munkáit a
beérkezett árajánlatok alapján a PANNON INFERIOR Kft. 2400 Dunaújváros, Csillagfény u. 11.
sz. alatti vállalkozástól rendeli meg 1.800.000,- Ft. + ÁFA összesen 2.286.000,- Ft. összeggel.
2. A tervezési munka fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet
12.melléklet, 8.közbiztonsági feladatok, 8.b szelektív hulladék-gyűjtő állomások mellé kamerák
telepítése elnevezésű sorról 2.413.000,-Ft. átcsoportosításával a 12.melléklet, 2. városüzemeltetés
cím „közvilágítás rekonstrukció” elnevezésű új sorra biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
szerződés előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos
teendőket végezze el, továbbá a 2. pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2021. évi költségvetési
rendelet soron következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a szerződés megkötésére: 2021. december 21.
- a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. december 16.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

