
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós tervének
elkészítésére   beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Varga Géza ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.12. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 11.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 11
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a dunaújvárosi városi szennyvíztisztító telep
sodorvonali  vezeték  rekonstrukciós  tervének  elkészítésére  vonatkozó  beérkezett  árajánlatok
értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: KP/27407/4/2018.

Ügyintéző neve: Varga Géza Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk
Leadás dátuma: 2018 .12. 06  Ellenőrzés dátuma: 2018. 12. 06
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér  Mónika sk
Leadás dátuma: 2018 .12. 06 Ellenőrzés dátuma: 2018. 12. 06
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2018. 12. 06 Ellenőrzés dátuma: 2018. 12. 06
Amennyiben van: -                                                               Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós tervének
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására

Tisztelt Közgyűlés !

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepi  dunai  sodorvonali  vezeték
működőképességének  helyreállítása  érdekében  a  rekonstrukciós  munka  mielőbbi  elvégzése
szükséges. A munkálatok megkezdésének feltétele a rekonstrukciós tervek elkészítése.

A fenti feladatra a  Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a 601/2018.(XI.15.) KH határozat
értelmében (1. sz. melléklet) az  alábbi gazdasági szereplőktől kért  árajánlatot.

Név Nettó - Ft  Áfa  Bruttó - Ft

Metaduo Kft.
1091 Budapest, Üllői út 25.

10.400.000.- 2.808.000- 13.208.000.-

KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. Budaörsi Iroda
2040 Budaörs, Szabadság út 301.

14.200.000.- 3.834.000.- 18.034.000.-

Vértes Drill Geotechnikai Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
8066 Pusztavám, Rákóczi utca 49.

 13.400.000.-
3.618.000

17.018.000.-

 
A legkedvezőbb árajánlatot a Metaduo Kft. adta (2. számú melléklet).

Kérjük a T. Közgyűlést az ajánlat elfogadására és a Vállalkozási szerződés támogatására.  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szolgáltatás megrendelésére, mint kötelezettség
vállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2018.  évi  költségvetése  7.a.
melléklet 5. Víziközmű  szolgáltatás cím alatti 5.1. „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték
tervezés engedélyezés” soron fedezetet biztosít.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  a
bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2018. (XII. 13.) határozata

Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós tervének
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékeléséről és a Vállalkozási szerződés aláírásáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  a  Dunaújváros  városi
szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték működőképességének helyreállítása érdekében a
rekonstrukciós  terv elkészítését a  Metaduo  Kft-től.,  (1091  Budapest,  Üllői  út  25.)  kívánja
megrendelni bruttó: 13.228.000.- Ft összegű vállalkozási díjért.

2.)  Az  1.  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalásra   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 7.a. melléklet 5. Víziközmű  szolgáltatás cím alatti
5.1.  „Szennyvíztisztító  telep  új  sodorvonali  vezeték  tervezés engedélyezés”  soron fedezet
biztosít.

 
 3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 1. pontjaiban rögzített  feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező
Vállalkozási szerződést a Metaduo Kft.-vel írja alá.

    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 
Határidő:  - 2019. január 31.

      
   Dunaújváros, 2018. december 13.

                         Cserni Béla s.k.                                                     Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 


