
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.

Javaslat 
az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos kutak tervezése

és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról

El  őadó:   Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

El  őkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.10.20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.10.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Modern Városok Program “Víziközmű-hálózat  fejlesztése” című  projekt
keretén  belül  megvalósuló  víztermelő  csápos  kutak  tervezése  és  kivitelezése  tárgyú
szerződés 2. számú módosításának véleményezésére és elfogadására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: KP/37967-1/2021
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma:25/544-182
Ügyintéző aláírása: 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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos kutak tervezése

és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Modern Városok  Program keretében
„Víziközmű  hálózat  fejlesztése”  című  projekt  GF/SZKF/547/8/2017.  számú  Támogatói
Okirattal rendelkezik.

A „Dunaújváros víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése” tárgyában vállalkozási
szerződést  kötött  DMJV  Önkormányzata  és  Timpanon  P+P  Kft.  2019.06.11-én.  A
Vállalkozási  szerződést,  melyet  egyszer  módosított  2020.03.31-én,  műszaki  tartalom
módosítása végett. A szerződés teljesítésének határideje 2021. 11. 21.-e volt.

Jelen  2.  számú  szerződésmódosítás  szintén  az  alábbiak  szerinti  műszaki  tartalom
módosítása miatt vált szükségessé:

Az Üzemeltető Megrendelő egy régebbi korszerűsítés keretében kiépítette az 1-es, 2-es
és 3-as csápos kutak automatikus elzárhatóságát elektromos hajtóművek segítségével.
Ezen  rendszerek  felújításával  lehetővé  vált  a  csápok  víztermelésének  szabályozása,
amellyel  a  vízszintmagasságok  is  állíthatók,  akár  árvíz  esetén  is.  Így  nem  önti  el  a
jelenlegi vasbeton kezelőfödémet a víz, ebből kifolyólag a tervezett acél kezelőfödémek
beépítése szükségtelenné válik a fenti kutakban, így ezeket a munkákat a Megrendelő
nem kéri kivitelezni.
A jelenlegi Üzemeltetést ellátó szolgáltatóval történő egyezetés során megállapítást nyert,
hogy a jelenlegi szabályozás és a jövőbeni biztonságos üzemeltetés érdekében egy új
telemechanikai  rendszer kiépítése válik  szükségessé,  amely lehetővé teszi  valamennyi
régi kút vezérlését a központi diszpécser helyiségekből.
Az  üzemelő  csáposkutak  felújítása  tervezői  költségvetés  8.,  9.,  10.  tétele  fedezetet
biztosít az új vezérlő rendszer kiépítésére.

A  módosulások  nem  veszélyeztetik  a  Szerződés  megvalósíthatóságát.  A  módosított
műszaki tartalommal megépített létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmas lesz.
Az  újonnan  felmerült  telemechanikai  rendszer  kiépítése  a  jelenlegi  üzemeltetői
szolgáltatói  jelzés alapján – a szerződés teljesítésének határideje:  2022.  február 28-ra
módosul.

Bizottsági vélemények:
A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.10.20.-ai ülésén tárgyalja. 

A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Előterjesztés melléklete:-
Határozati javaslat melléklete:
Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítás tervezete



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (X.21.) határozata

az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos kutak tervezése
és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  „Dunaújváros  víztermelő  csápos
kutak tervezése és kivitelezése” tárgyában vállalkozási szerződést kötött 2019.06.11-én
Timpanon  P+P  Kft.-vel.  A  szerződés  egyszer  módosításra  került  2020.03.31-én.  A
szerződés  teljesítésének  határideje  2021.11.21.-e  volt.  Ismételten  műszaki  tartalom
módosítása vált szükségessé, mely végett határidő módosítás is szükséges, mely 2022.
február 28-ra módosul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, jelen határozati javaslat
mellékletét  képező „MVP Víziközmű-hálózat  fejlesztése projektben víztermelő csápos
kutak  tervezése  és  kivitelezése”  tárgyú  szerződés  2.  számú  módosítás  tervezetét
elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.

3. A 2. pontban szereplő szerződésmódosítás költségvetési forrást nem igényel.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában megnevezett szerződést aláírja.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:

 a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és pályázati osztály vezetője

Határidő: 2021. november 5.

 Dunaújváros, 2021. október 21.

  

Tóth Kálmán sk.

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.

az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke










