
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.04.18.

Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 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: Dr. Sürü Renáta jegyző

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.04.16.
Pénzügyi Bizottság 2019.04.16.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.04.16.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.04.16.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.04.16.

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító
telepének  felújításához  kapcsolódóan  szükséges  a  meglévő  sodorvonali  vezeték
rekonstrukciója,  hogy  a  szennyvíz  elvezetése  a  jogszabályi  előírásoknak
megfelelően  történjen.  Az  építés  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: - Iktatószám:18151-7/2019.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

                             Rontó Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Jegyző 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: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2019._______ Ellenőrzés dátuma: 
2019._______

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019.______ Ellenőrzés dátuma: 
2019._______

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 „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója tárgyában

közbeszerzési eljárás indítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése korábban döntést  hozott  a szennyvíztisztító
telepen  a  szennyvíz  tisztítását  végző  medencék  felújításról.  A  korábbi  felújításhoz
kapcsolódóan  a  III.  ütemben  szükséges  a  meglévő  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója,
hogy  a  szennyvíz  elvezetése  szabályos  legyen.  Az  építési  beruházásnak  minősülő
beszerzés becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A  szennyvíztisztító  telepen  található  3  medence  felújítására  korábbi  közbeszerzési
eljárásokban került sor. A megnövekedett igénybevétel miatt ahhoz, a szennyvíztisztító telep
hosszú távon biztosítani tudja a városi szennyvíztisztítás, kezelés és elvezetés biztonságos
és folyamatos üzemét további rekonstrukciós munkálatok szükségesek, melynek keretében
szükséges  a jelenleg használhatatlan sodorvonali bevezetés újbóli kiépítése is. 

A sodorvonali  vezeték megépítése függ a Duna vízállásától  és  az időjárástól  is,  ezért  a
szerződés tervezett időtartama 24 hónap. Az építési beruházásnak minősülő felújítás becsült
értéke  az  elkészült  kiviteli  tervben  szereplő  árazott  költségvetés  alapján  került
meghatározásra  nettó  425.000.000  Ft-ban,  mely  beszerzés  megvalósítására  a
közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § (1) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

A beruházás becsült értékének 2019. évi fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019.
évi  költségvetéséről  szóló  6/2019.  (II.15.)  rendelet  7/a.  melléklet/5.  Viziközmű-
szolgáltatás/5.3.  szennyvíztisztító  telep  új  sodorvonali  vezeték  kivitelezés  feladatsorán
254.331.000,- Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

A beszerzés 2020. évi fedezete esetében DMJV Közgyűlésének kötelezettséget kell vállalni
arra, hogy a 2020. évi költségvetésében a becsült értékéből fennmaradó 170.669.000,- Ft
+ÁFA összeget biztosítani fogja.  

A közbeszerzési eljárást megalapozó dokumentumok előkészítése a Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik, mely alapján az Ész-Ker Zrt. a határozati javaslat
mellékletét képező felhívást és dokumentációt előkészítette.  

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  2019.  április  16-i  rendkívüli
bizottsági  ülésén  tárgyalja  a  bizottsági  véleményeket  a  bizottság  elnökei  a  közgyűlésen
szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(IV.18.) határozata

a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója”  tárgyában
közbeszerzési eljárás indításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – so-
dorvonali vezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt 112. § (1)
bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti  eljárás lefolytatását határozza el, jelen
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

2.Az  1.  pontban  szereplő  építési  beruházás,  mint  kötelezettségvállalás  fedezete
Dunaújváros MJV Önkormányzata  2019.  évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.)
rendelete  7/a.  melléklet/5.  Viziközmű-szolgáltatás/5.3.  szennyvíztisztító  telep  új
sodorvonali  vezeték  kivitelezés  feladatsorán  254.331.000,-  Ft  +  ÁFA összegben
rendelkezésre áll. 

3.Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartalma
alatt az építési beruházás megvalósításához szükséges fedezet fennmaradó részét
170.669.000,- Ft +ÁFA összegben a 2020. évi költségvetésében biztosítani fogja.  

4.Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  3.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                              a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

       

       Határidő: - a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja



5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszer  használatával  az  eljárás
megindításáról.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a közbeszerzési referensek

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30.

 

Dunaújváros, 2019. április 18.

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

a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló

         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Iván László  s.k.

az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi

           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a Pénzügyi Bizottság

elnök


