
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 03. 26.

Javaslat a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és
a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési szerződés

aláírására

Előadó  :  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő  :  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  :  Szél Tamás, Metaduo Kft. ügyvezető 

Véleményező     bizottságok  :  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :   Az előterjesztés a Ruhagyári út  elválasztott rendszerű
kommunális  szennyvízének  gyűjtése  és  a  város  közcsatorna  hálózatával  való
összekötésének  tervezése  tekintetében  a  beérkezett  árajánlatok  alapján  a  vállalkozási
szerződés megkötésére tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4109-16/2020

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Antia sk
Leadás dátuma: 2020. 02. 28. Ellenőrzés dátuma: 2020. 02. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2020. 02. 27. Ellenőrzés dátuma: 2020. 02. 27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2020. 03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2020. 03. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város
közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési szerződés

aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Polgármesterének 165/2020  (II.19.)  határozata  alapján  Osztályunk
ajánlatot  kért  3  gazdasági  szereplőtől  a  Ruhagyári  út  elválasztott  rendszerű  kommunális
szennyvízének  gyűjtése  és  a  városi  közcsatorna  hálózattal  való  összekötésének
tervezésére.(1.  melléklet:  az  érintett  terület  térképe)  A beérkezett  ajánlatok,  melyeket  a
mellékelt bontási jegyzőkönyv (2. melléklet) mutat be az alábbiak szerint alakultak:

Sorsz. Ajánlatadó Ajánlati ár (bruttó) Ft

1. MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató 
Kft.

24.765.000 Ft

2. Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft. 17.995.900 Ft

3. Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 
Budaörsi Iroda

32.131.000 Ft

A legkedvezőbb ajánlatot a Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft. adta.

A vállalkozási díj költségének fedezetére a forrás  Dunaújváros MJV Önkormányzata 2020.
évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  tervezett  önkormányzati
rendeletének  7a.  melléklet  5.  Víziközmű-szolgáltatás  cím  alatti   5.4.  „Ruhagyári  út
szennyvízelvezetésének tervezése” során rendelkezésre áll. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  ajánlat  elfogadására  és  a határozati  javaslat  mellékletét
képező, a  tervezési  feladatok  elvégzéséről  szóló  vállalkozási  szerződés  aláírásának
támogatására.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért
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 Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (III. 26.) határozata

a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város
közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési szerződés

aláírásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Ruhagyári  út
elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna
hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési feladatok elvégzésére felkéri a
Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft-t 14.170.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 17.995.900 Ft
vállalkozási díj fejében.

2. Az  1.  pontban  felsorolt  tervezési  feladatokra  a  fedezet  rendelkezésre  áll  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelet  7a.
melléklet  5.  Víziközmű-szolgáltatás  cím  alatti  5.4.  „Ruhagyári  út
szennyvízelvezetésének terve” során. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített 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: 2020. március 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  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 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. március 26.

                  
                       Tóth Kálmán  s.k.                                               Tóth Kálmán  s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési,                az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke                                            Bizottság elnöke










	JAVASLAT

