
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.06.27.

Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljá-
rás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására

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.  Az  eljárás  eredményeként
megkötendő  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  a  műszaki  ellenőri  feladatok
ellátása  is.  Jelen  előterjesztés  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátását  biztosító
gazdasági  szereplők  körének  meghatározására  a  kapcsolódó  ajánlati  felhívás  és
szerződéstervezet véleményezésére irányul. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és

Beruházási Osztály

Iktatószám: 19368-4/2017.

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 induló közbeszerzési

eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására

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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges a műszaki el-
lenőri feladatok ellátását elvégző személy megjelölése, ezért ezen feladat ellátásának bizto-
sítására szükséges árajánlatok bekérése, az ajánlati felhívás és szerződéstervezet vélemé-
nyezése. Az ajánlatok beérkezését követően a szerződés a legjobb ajánlatot adó gazdasági
szereplővel  kerülhet  megkötésre.  A szerződéskötés  feltétele  az  átláthatósági  nyilatkozat
megtétele.

A műszaki ellenőri tevékenység fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 7/b mel-
léklet 13/2 sportpályák felújítása elnevezésű feladatsorról a 7/b mellékletének 5. Viziközmű
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent
I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsorra történő átcsoportosítás útján bruttó 3 millió Ft
összegben biztosítható, mivel egyeztetések alapján a 13/2 feladatsoron megjelölt munka el-
indítására 2017. évben nem kerül sor. 

Az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők az alábbiak:

a) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó
Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062
Adószám: 68294061-1-27
e-mail: barathgellert@gmail.com

mailto:barathgellert@gmail.com


b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt.
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75.
Adószám: 22048875-2-07
e-mail: v.bau.ing@gmail.com 

c) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft.
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38.
Adószám: 12214798-2-13
e-mail: hazplusz@invitel.hu

Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló gazdasági szereplők
körének  meghatározására,  a  kapcsolódó  ajánlattételi  felhívásának  és  szerződéstervezet
véleményezésére és a feladat ellátás fedezetének biztosítására irányul.

Az  előterjesztést  a  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a
Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság, a  Pénzügyi  bizottság  valamint  az  Ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  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.

mailto:v.bau.ing@gmail.com


HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2017.(VI.27.) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzé-
si eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep
felújítása” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § bekez-
dése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el, mely eljárás ered-
ményként létrejövő szerződés teljesítéséhez a szükséges műszaki ellenőri feladatok
ellátására az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

d) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó
Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062
Adószám: 68294061-1-27
e-mail: barathgellert@gmail.com

e) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt.
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75.
Adószám: 22048875-2-07
e-mail: v.bau.ing@gmail.com 

f) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft.
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38.
Adószám: 12214798-2-13
e-mail: hazplusz@invitel.hu

2. A 1. pontban  szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2017.
(II.17.) rendelet 7/b melléklet 13/2 sportpályák felújítása elnevezésű feladatsorról a
7/b  mellékletének  5.  Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési
Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladat-
sorra történő átcsoportosítás útján bruttó 3 millió Ft összegben fedezetet biztosít.

3. 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.

mailto:v.bau.ing@gmail.com
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4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

Felelős  :   -a  határozat végrehajtásáért :

     a jegyző

    -a költségvetés módosításának előkészítésében való        
            közreműködésért:

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának  időpontja

  

 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


