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Tisztelt Közgyűlés!
I. Tartalmi összefoglaló
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a multifunkcionális kulturális központ
létesítésének 800 millió forint tervezett költségéhez 720 millió forint címzett támogatást nyert
el. A címzett támogatásból – az áfa csökkentésből adódó maradványra is tekintettel – jelenleg
80.094.000 forint áll rendelkezésre, melyet kb. 17.000.000 forint önkormányzati saját
forrással kiegészítve a szakértői vélemények alapján beépíteni indokolt elektroakusztikai
rendszer beszerezhető.
A Közbeszerzési Szabályzat III. 1. pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a
közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű eljárások során az összes döntés
meghozatala.
A beszerzés speciális jellegére, az előkészítés szakmai bonyolultságára, időigényességére, és a
műszaki szakértők véleményének meghallgatására tekintettel a megalapozott döntések
meghozatalához indokolt a hatáskör Gazdasági Bizottság részére történő átruházása.
II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony
Az előterjesztés összhangban áll Miskolc város Közgyűlése által elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatával. Az érdemi döntések bizottsági hatáskörben lennének, mellyel így biztosítható
a vélemények ütköztetése, és az egységes álláspont kialakítása.
III. Előzmények
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a multifunkcionális kulturális központ
létesítésének 800 millió forint tervezett költségéhez 720 millió forint címzett támogatást nyert
el. A címzett támogatással megvalósult létesítményben – többek között – az európai hírű
Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyterme is elhelyezésre került. A hangversenyterem
a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál egyik helyszíne is. A hangversenyterem esetében így
nyilvánvalóan nagyon fontos a minél tökéletesebb hangminőség.
A felkért akusztikus szakértő véleménye szerint a próbahangversenyek akusztikai mérései
alapján megállapítható, hogy a teremben – annak viszonylagos kis térfogata miatt –, nem
biztosíthatók a koncertekhez szükséges optimális teremakusztikai paraméterek, különös
tekintettel az utózengési időre, ezért a szakértő virtuális fal elven alapuló utózengést növelő
„non in line” elektroakusztikai rendszer beépítését javasolja. Csak ilyen rendszerrel – mint pl.
a CARMEN – lehet elérni kiváló hangminőséget, teljes mértékben figyelembe véve a terem
természetes akusztikai viszonyait, melyet az építészeti megoldások lehetővé tesznek.
IV. Várható szakmai hatások
A hatáskör átruházásával biztosítható a közbeszerzés előkészítése során a szakértői
vélemények figyelembe vétele és a közbeszerzés lezárása során a szakmailag alátámasztott
döntéshozatal.
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V. Várható gazdasági hatások
A címzett támogatásból az áfa különbözet miatt visszamaradó összeg 23.037.000 forint,
melyet a pótmunkákra elszámolható költségekkel kiegészítve a rendelkezésre álló összeg
80.094.000 forint.
VI. Kapcsolódások
A közbeszerzési eljárásnak egyéb kapcsolódásai nincsenek.
VII. Fennmaradt vitás kérdések
Az előterjesztéssel kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn.
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban külön tájékoztatás nem szükséges, tekintettel arra,
hogy javasolt hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást lefolytatni, melynek
felhívása az érdekeltek által megtekinthető lesz az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a
Közbeszerzési Értesítőben is.
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Határozati javaslat:
A Közgyűlés a „Javaslat a multifunkcionális kulturális központ elektroakusztikai
rendszerének beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására” című előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta.
1. A Közgyűlés a multifunkcionális kulturális központ elektroakusztikus rendszerének
beszerzésével a költségvetés „Multifunkcionális Kulturális Központ és Hangversenyterem
létesítése” keretének terhére egyetért.
2. A beszerzéssel összefüggő közbeszerzési eljárás lefolytatására a Közgyűlés a Gazdasági
Bizottságot kéri fel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Gazdasági Bizottság
azonnal
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