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Tisztelt Bizottság! 

 

A TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és 

új iparterület kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére 

lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az önkormányzat a nyertesként 

kihirdetett Gemenc Bau Kft.-vel kötött tervezési szerződést (az értékhatár miatt az el-

járás eredményéről polgármesteri hatáskörben született döntés). 

A tervezési szerződés szerint a tervező feladata a projekt megvalósításához szükséges 

engedélyes tervek és a kiviteli tervek elkészítése. A kontraktus értelmében tervezési 

feladatok ellátásáért részajánlatainak megfelelően a tervező a következő díjazásra jo-

gosult: 

- engedélyes tervek elkészítéséért: nettó 5.846.750,- Ft + áfa (azaz bruttó 

7.425.373,- Ft), 

- kiviteli tervek elkészítéséért: nettó 3.148.250,- Ft + áfa (azaz bruttó 3.998.278,- 

Ft), 

összesen nettó 8.995.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 11.423.651,- Ft). 

A tervező Gemenc Bau Kft. 2022. július 22-én szerződésmódosítási kérelmet nyújtott 

be, mivel a megváltozott gazdasági helyzetben egyes – alvállalkozó által végzett – ter-

vezési munkákat jóval magasabb áron tudja elvégezni, ezért kéri a tervezési díj meg-

emelését az alábbi összegekre: 

- engedélyes tervek elkészítéséért: nettó 8.925.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 

11.334.750,- Ft), 

- kiviteli tervek elkészítéséért: nettó 5.950.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 7.556.500,- 

Ft). 

 

Tekintettel arra, hogy a megemelt engedélyes tervezői díj értéke alapján a döntési jog-

kör a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik, a Bizottság hozza meg a 

döntést a szerződés módosításáról. 

A projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadását indítvá-

nyozom. 

 

Határozati javaslat 

a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése 

és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési szerződés 

módosítása 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfo-

gadja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító szá-

mú „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című projekt-

hez kapcsolódó engedélyes tervezési szerződés módosítása iránti kérelmét és 

felkéri a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására. 

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-

1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és új 

iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó kiviteli tervezési szerző-
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dés módosítása iránti kérelmét és felkéri a polgármestert a tervezési szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


