
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.04.19.

Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési eljárás
indítására

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 2018.04.12.
Pénzügyi Bizottság 2018.04.10.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.04.12.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.04.11.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.04.17.

   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: 9544-9/2018.

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-345

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 
Rontó Mónika

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: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2018.03.27. Ellenőrzés dátuma: 2018.03.27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018.03.23. Ellenőrzés dátuma: 2018.03.23.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési eljárás
indítására

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  I.  üteme  a  jelenleg  üzemen  kívül  lévő  medence  és  mindhárom  medence
üzemeltetéséhez egyaránt szükséges egyéb berendezések felújítására irányult. A II. ütem a
másik két medence teljeskörű felújítására irányul.  A szerződés tervezett időtartama 2018.
július 01. - 2019. december 31. közötti időszak.

Az építési beruházásnak minősülő felújítás indikatív ajánlat alapján meghatározásra került
becsült értéke a két medence vonatkozásában összesen nettó 299.601.050 Ft értékű, 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  fedezete  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)  rendeletének  7/b.  melléklet/2.  Önkormányzati  felújítási
kiadások/1.  Önkormányzati  felújításokhoz  kapcsolódó  felújítások/5.  Viziközmű-
szolgáltatás/Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  osztály/10.  szennyvíztisztító  telep
felújítása II. ütem során nettó 300 millió Ft + ÁFA összegben biztosított. 

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  Zrt.
készítette elő.  

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

Az  előterjesztést  megtárgyalta  2018.04.11-i  ülésén  a  Városüzemeltetési,
környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság és  6  igen szavazattal  egyhangúlag,  a
2018.04.12-i  ülésén  a  Gazdasági  és területfejlesztési  bizottság  és 5  igen  szavazattal
egyhangúlag, 2018.04.11-i  ülésén  a  Pénzügyi  bizottság és  5  igen szavazattal



egyhangúlag,  2018.04.12-i  ülésén az  Ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság és  5 igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt. 
Az előterjesztést Önkormányzat Bíráló bizottsága 2018.04.17-i rendkívüli ülésén tárgyalja, a
bizottság véleményét a bizottsági elnök a közgyűlésen szóban ismerteti.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2018.(IV.19.) határozata

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütemk tárgyában közbeszerzési
eljárás 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) Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa Köz 1.
Adószám: 13959605-2-07
E-mail: info@brivi-szer.hu

b)_Dominik és Szép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 51. földszint 2.
Adószám:13082396-2-41
E-mail:domiautoalk@gmail.com

C)_Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3. 2.em. 2.
Adószám: 13165989-2-07
E-mail:sivakkft@invitel.hu

D)_AQUA PIPE THERM Kft.
Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. Fszt. 1/A.
Adószám:25410176-2-42
E-mail:aquapipetherm@gmail.com

E)_DIB Dunai Ipari Búvár Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b
Adószám:13033419-2-07
E-mail: dibkft@gmail.com

2.A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2018.  (II.16.)  rendeletének  7/b.  melléklet/2.  Önkormányzati  felújítási  kiadások/1.
Önkormányzati  felújításokhoz  kapcsolódó  felújítások/5.  Viziközmű-
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály/10. szennyvíztisztító telep
felújítása II. ütem során nettó 300 millió Ft + ÁFA összegben biztosított. 

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:

mailto:sivakkft@invitel.hu
mailto:domiautoalk@gmail.com


                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezetője

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. április 30.

 
Dunaújváros, 2018. április 19.

         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




