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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.06.27.

Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indí-
tására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.06.26.
Pénzügyi Bizottság 2017.06.26.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.06.26.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.06.26.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2017.06.26.

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító
telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos
és  folyamatos  üzemének  biztosításához,  mely  felújítás  becsült  értéke  alapján
közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Jelen előterjesztés a  közbeszerzési
eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési  dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és

Beruházási Osztály

Iktatószám: 19368/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

Rontó Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Igazgató/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: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017.______ Ellenőrzés dátuma: 
2017._______

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indí-

tására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepén  a  szennyvíz  tisztítását  végző
medencék  felújítása  indokolt  azok  biztonságos  és  folyamatos  üzemének  biztosításához,
mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A  dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telepen  található  három  víztisztító  medence  közül  két
medence üzemel folyamatosan, és egy medence üzemen kívül van, mert műszaki állapota
nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést. 

A  szennyvíztisztítást  végző  műszaki  berendezések  állapota  hosszú  távon  nem  tudja
biztosítani  a városi  szennyvíztisztítás  és  kezelés  biztonságos és folyamatos üzemét,  így
szükséges  ezen  berendezések  építészeti  felújítása,  korszerűsítése,  úgy,  hogy  a  további
pályázati forrásbevonással megvalósuló csatornázási projektek megvalósulását követően a
megnövekedett szennyvíz kezelését és tisztítását is biztonságosan elláthassa a dunaújvárosi
szennyvíztisztító telep. 

A  beruházás  a  jelenleg  üzemen  kívül  lévő  medence  és  mindhárom  medence
üzemeltetéséhez egyaránt szükséges egyéb berendezések felújítására irányul. A szerződés
tervezett időtartama 2017. augusztus 15. - 2018. június 30. közötti időszak.

Az építési beruházásnak minősülő felújítás indikatív ajánlatok alapján meghatározásra került
becsült értéke a három medence vonatkozásában összesen nettó 164.546.466 Ft értékben,
mely  becsült értékre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
A becsült érték tartalmaz 10% tartalékkeretet, mely kizárólag az építési beruházás teljesítés-
hez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének el-
számolására használható fel. Felhasználását biztosítja továbbá, hogy csak a műszaki ellenőr
hozzájárulását követően, a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelése alapján használható
fel.

A beruházás becsült értékének fedezetéből a 2017. évben felmerülő kötelezettségvállalás fe-
dezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és an-
nak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgálta-
tás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti át-
emelő felújítása elnevezésű feladatsoron 60.000.000,- Ft összegben, továbbá  az 5/b mellék-
let 25. felhalmozási tartalékok/25.1. Viziközmű felújítási alap 2013. évi, 25.2. Viziközmű fel-
újítási alap 2014. évi, és a 25.3. Viziközmű felújítási alap 2015. évi elnevezésű feladatsorról
30.768.000,-  Ft,  és  a  7.b  melléklet  13/2  sportpályák  felújítása  elnevezésű  feladatsorról
13.719.006,- Ft a 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és Város-
fejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű fel-
adatsorra történő átcsoportosítás további összesen 44.487.006,- Ft fedezet útján, összesen
104.487.006,- Ft összegben biztosított. A beruházás 2018. évben megvalósuló költségeinek
biztosítására Dunaújváros MJV Önkormányzatának kötelezettséget kell vállalnia jelen előter-



jesztés határozati javaslatában, tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás annak anyagi fe-
dezete ill. arra való kötelezettségvállalás nélkül nem indítható meg, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fenti tárgyban a feladatot ellátó
szervezet kiválasztásához a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás lefolytatására van szükség. 

Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  olyan  gazdasági  szereplők,  melyek  az
alkalmazott szennyvíztisztító technológia felújításában tapasztalattal rendelkezhetnek. 

A  határozati  javaslat  mellékletét  képező  felhívást  és  dokumentációt  az  ÉSZ-KER  Kft.
készítette elő.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak  véleményezésére,  közbeszerzési  eljárás  megindítására,  továbbá  az
eljárás fedezetének biztosítására irányul.

Az  előterjesztést  a  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
Gazdasági és területfejlesztési bizottság, a Pénzügyi bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság, valamint az Önkormányzat Bíráló bizottsága 2017.06.26-i  rendkívüli  ülésén
tárgyalja,  így  a  bizottsági  véleményeket  a  bizottsági  elnökök  a  közgyűlésen  szóban
ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017.(VI.27.) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljá-
rás indításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra  a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza
el, és az alábbi öt gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: TIMPANON P+P Kft. 
Székhely: 2459 Rácalmás, József Attila u. 42.
e-mail: elokeszites@timpanonpp.hu 

b) Név: Duna Komplex Bau Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
email: dunakomplex@gmail.com

c) Név:.gÉptech-SZER Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. 3/10
e-mail: geptechszer.kft@gmail.com

d) Név: BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.
e-mail: info@ducotech.hu

e) Név: DOMINIK és SZÉP Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 51. Fsz. 2.
e-mail: dominikautoalk@gmail.com

2. A 1. pontban  szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2017.
(II.17.) rendelet rendelet 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemelte-
tési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítá-
sa elnevezésű feladatsoron 60.000.000,- Ft összegben, továbbá  az 5/b melléklet 25.
felhalmozási tartalékok/25.1. Viziközmű felújítási alap 2013. évi, 25.2. Viziközmű fel-
újítási alap 2014. évi, és a 25.3. Viziközmű felújítási alap 2015. évi elnevezésű fel-
adatsorról 30.768.000,- Ft, és a 7.b melléklet 13/2 sportpályák felújítása elnevezésű
feladatsorról 13.719.006,- Ft a 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüze-
meltetési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő
felújítása  elnevezésű  feladatsorra  történő  átcsoportosítás  további  összesen
44.487.006,- Ft fedezet útján, összesen 104.487.006,- Ft összegben biztosított, mely
a beruházási költségek 2017. évben elvégzésre kerülő munkálatok fedezetét jelenti.

3. A 1. pontban  szereplő kötelezettségvállalásból a 2018. évben megvalósuló beruhá-
zás bruttó 104.487.006,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 2018. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi, és jelen határozattal
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet
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biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése során ve-
gye figyelembe vegye.  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő: - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
ajánlattételi  felhívásokat  küldje  meg az  1.  pontban megjelölt  gazdasági  szereplők
részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. július 3.

 

Dunaújváros, 2017. június 27.

         Hingyi László s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló

         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Cserni Béla s.k.

az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi

           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke



Pintér Attila s.k.

a Pénzügyi Bizottság

elnök


