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Tisztelt Képviselőtestület!
Előzmények
Dombóvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén
belül „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése”
tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, amely a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021
azonosító számon került regisztrálásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077
Budapest, Wesselényi u. 20-22.) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet 2009.
december 4-én kelt levelében értesítette Dombóvár Város Önkormányzatát arról, hogy
a pályázatot támogatásban részesítette.
Fentiek értelmében a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú, „Együtt,
egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer
című pályázat Támogatási szerződését 2010. február 04-én mindkét fél (Támogató,
Kedvezményezett) aláírta.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási-építési szerződés megkötését Dombóvár Város
Önkormányzata 2010. március 29-én írta alá a kivitelező STRABAG-MML Kft.-vel.
(1113 Budapest, Daróci u. 30.).
A szerződéskötés óta mára mindegyik helyszínen megindultak a beruházások,
amelyekhez kapcsolódóan a heti rendszerességgel megtartott kooperáción a kivitelező
2010. augusztus 11-i állapottal pótmunkákat mutatott be a megrendelő képviselőinek.
A felmerült pótmunkákról a Belvárosi Iskola és a Tornacsarnok vonatkozásában a
Képviselőtestület 2010. szeptember 27-i ülésén csak részben hozott döntést, több tétel
vonatkozásában ugyanis a közbeszerzési szakértő, a műszaki ellenőr, illetve a
tervellenőr véleményét kérte a testület, valamint a pótmunkák költségéről sem tudott
döntést hozni a műszaki ellenőr által jóváhagyott összegek ismerete nélkül.
Elvégzett feladatok
A 2010. szeptember 27-i testületi ülés óta az alábbi feladatok végrehajtására került sor:
·
Egyeztetés zajlott a Tűzoltósággal a Képviselőtestületi ülésen, illetve azt
megelőző Bizottsági üléseken elhangzott hatósági állásfoglalásokról, azok
írásban is bekérésre kerültek.
·
A Kivitelező átadta az egyes pótmunkák részletesen, és tételeiben kidolgozott
költségvetését, amelyeket a műszaki ellenőr a kivitelezővel kötött szerződésben
foglaltak szerint véleményezett.
·
Bekérésre került a tervellenőr állásfoglalása a Belvárosi Iskola vonatkozásában
általa előírt, viszont a Tűzoltóság által kértekhez képest szigorúbb megkötéséről.
·
A tervellenőr nyilatkozatot juttatott el az Önkormányzathoz a Tornacsarnok
épületével kapcsolatban.
·
A 360/2010.(X.1.) Kt. és a 360/2010.(X.1.) Kt. sz. határozatok szerint a kérdéses
tételek vonatkozásában a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő elkészítette
állásfoglalását.

A bekért szakértői és hatósági állásfoglalások alapján az alábbi konzekvenciák
vonhatók le:
Belvárosi Iskola
A tűzoltóság és a tervellenőr írásos állásfoglalása megérkezett, azonban a köztük lévő
véleménykülönbséget nem oldotta fel. Mint ahogy az a mellékelt műszaki ellenőri
nyilatkozatból is látható, a véleménykülönbség a belvárosi iskola aulájának
kiterjedésének eltérő értelmezéséből fakad. A Tűzoltóság ugyanis aulatérként a
födémáttörés által lehatárolt teret érti, míg a tervellenőr az OTSZ 5. rész I/2. fejezet
2.3.32. és 2.3.33. pontja szerint az aula alapterületeként az egybefüggő légtér azon
részét tekinti, amelynek függőleges vetülete eredményezi a legnagyobb alapterületet,
vagyis ebbe nem csak az aula födémáttörését határoló falakkal körbe vett tere tartozik,
hanem az aulából nyíló közlekedők tere is. A két értelmezésből fakadóan a HFR
méretezése alapvetően más. A két álláspont közötti különbség feloldására a műszaki
ellenőr nem hivatott, hiszen sem a tűzoltó, sem pedig a tervellenőr állásfoglalását nem
írhatja felül, jogszabály-értelmezéshez pedig nincs jogköre. Javaslata viszont az, hogy
az OTSZ értelmezésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)
jogosult, így a gyermekek számára legbiztonságosabb megoldás kivitelezése
érdekében szükségesnek tartja az OKF álláspontjának a bekérését. Számolnunk kell
azzal, ha az OKF a tervellenőr álláspontjával ért egyet, az Önkormányzat a belvárosi
iskola vonatkozásában a korábban már ismertetett nagyságrendű pótmunkaigény
felmerülésével kalkulálhat.
A Belvárosi Iskola főépülete és tornaterme egy építési engedély alapján kerül
felújításra, azonban az ütemezés szerint a tornaterem munkálatainak megkezdésére
csak a főépület befejezése után kerül sor, használatba vételi engedélyt így csak akkor
kaphat az épület, ha valamennyi felújítási munka elkészült. Egyeztetést
kezdeményeztünk annak érdekében, hogy az épület használatbavételi engedélyének
kiadása során vegyék figyelembe a szakaszos és ütemezett építési munkák befejezését,
és a felújított és befejezett főépületben a tornaterem munkálatainak ideje alatt
megkezdődhessen és zavartalanul folyhasson a tanítás. A Tűzoltóság, mint
szakhatóság végleges állásfoglalása szerint az iskola főépületének munkálatait
követően, amennyiben az előírásoknak megfelelően kerül átadásra, ideiglenes
használatba vételi engedély kiadásához hozzájárulnak, és a végleges használatba vételi
engedélyt az épület felújításának befejezését követően állítják ki.
Tornacsarnok
A tornacsarnok esetében a 2010. szeptember utolsó napjaiban tartott, szakértőkkel és
érintettekkel kibővített Városgazdálkodási Bizottság által meghatározott,
tűzvédelemmel kapcsolatos műszaki tartalmat a műszaki ellenőr véleményezte, ez
alapján a korábban kimutatott pótmunka igény indokolt, ennek összege a kivitelező
ajánlata alapján bruttó 14.658.034,- Ft. A munkálatok pontos költségvetésének
jóváhagyása a műszaki ellenőr által azonban még nem történt meg, annak
véglegesítése a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során következhet be. Az árról a
Képviselőtestület fog az eljárás lebonyolítása során dönteni.
A Tornacsarnok vonatkozásában a Képviselőtestület felkérése alapján a műszaki
ellenőr elkészítette továbbá az attika magasítással kapcsolatos véleményét is, amely
szerint a felmerült feladat pótmunkának tekinthető. A vélemény az előterjesztés
mellékletében található.

Szükséges döntések meghozása
A pótmunkák az eredeti kiviteli szerződés módosítását teszik szükségessé. A
szerződés módosítása előtt azonban a Képviselőtestület az alábbi lépéseket kell
megtegye:
· Döntést kell hozni a pótmunkák elismeréséről,
· Döntést kell hozzon ezekre a munkákra vonatkozóan egy hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról,
· Ki kell jelölje a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetet, ki kell jelölje a
tárgyaló és bíráló bizottság személyeit.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító
számú, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti
Oktatási Rendszer című pályázat tekintetében a felújítással kapcsolatos pótmunkákról
döntését meghozni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-20090021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ
K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat kapcsán az alábbi
döntéseket hozza:
Belvárosi Iskola tekintetében:
1. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Belvárosi Iskola hő- és
füstelvezetésével kapcsolatosan a Tűzoltóság és a tervellenőri vélemény alapján
kialakult véleménykülönbség tisztázása érdekében állásfoglalást kérjen az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.
2. A Képviselőtestület pótmunkaként elismeri a Belvárosi Iskola tornaterem
tetőnél a jelenlegi attika cca 10 cm-rel történő könnyűszerkezetes
megmagasítását a műszaki ellenőr által jóváhagyott 185.717,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó 232.146,- Ft értékben. Felkéri a Polgármestert a pótmunka
megrendelésére, valamint a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
3. A Képviselőtestület pótmunkaként elismeri
060 jelű közlekedő közti 2 szárnyú ajtó
jóváhagyott 9.205,- Ft+ÁFA, azaz bruttó
Polgármestert a pótmunka megrendelésére,
módosításának aláírására.
A Tornacsarnok és Általános Iskola tekintetében:

a Belvárosi Iskolában az Aula és
bontását a műszaki ellenőr által
11.506,- Ft értékben. Felkéri a
valamint a vállalkozási szerződés

4. A Képviselőtestület a Tornacsarnok vonatkozásában felmerült tűzvédelemmel
kapcsolatos pótmunkákat az 1. sz. melléklet szerint elismeri.
5. A 4. pontban valamit a 2. számú mellékletben meghatározott pótmunkák
megrendeléséhez hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít
meg. Az eljárás lefolytatásához szükséges eljárási díjak kifizetését elrendeli.
Általánosságban valamennyi dombóvári helyszínű, ÚJ-KOR-hoz kapcsolódó projekt
tekintetében jelen előterjesztésben tárgyalt pótmunkákhoz:
6. A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkéri a
Moral Team Kft-t (2464 Gyúró, Bicske u. 5/a, ügyvezető igazgató: Bakonyi
Dolli) 400.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 500.000,- Ft összegért.
7. A hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tárgyaló és bíráló bizottságába az
alábbi személyeket jelöli:
·
·
·
·
·

dr. Bakonyi Dolli, hivatalos közbeszerzési szakértő
Beimel Ádám, műszaki ellenőr
dr. Szabó Péter, aljegyző
Reichert Gyula, munkacsoport vezető
Miszler Miklós, ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd
polgármester

1. sz. melléklet: Dombóvári KIOP – Dombóvár, Belvárosi Általános iskola Tornacsarnok
rekonstrukciójának és akadálymentesítésének pótmunkái
Módosítás – eltérés tartalma
2 db új belső tűzcsap kialakítása

A tornacsarnok felső ablaksorának
bukószárnyainak motoros nyitását
biztosítani, kell a földszinten elhelyezett
nyomógombbal (15 db 90*90 cm-es
ablakszem)
A lépcsőház felső ablaksorának
nyílószárnyainak motoros nyitását
biztosítani, kell a földszinten elhelyezett
nyomógombbal (2 db 90*90 cm-es
ablakszem)

Módosítás – eltérés oka
A 2010. 05. 13-i Tűzoltó
szakhatósági egyeztetés alapján a
földszinten az 1 db meglévőn túl a
tornacsarnok terében még egy, az
emeleten pedig további 1 tűzcsap
létesítendő.
A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés
alapján módosítani kell az érintett homlokzati
nyílászárók működését motorosra.

A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés
alapján módosítani kell az érintett homlokzati
nyílászárók működését motorosra.

2. sz. melléklet: Dombóvári KIOP – Dombóvár, Belvárosi Általános iskola rekonstrukciója és
bővítése illetve a Tornacsarnok rekonstrukciójának és akadálymentesítésének, a 359/2010.(X.1.)
Kt. sz. határozattal elfogadott pótmunkái

Módosítás – eltérés tartalma
I. emeleti 102-106 helyiségek
ablakpárkányánál cca 26 fm
hosszban 30 cm kinyúlású, Th=120
perc tűzállóságú Ridurit burkolatú
tűzterjedési gát kialakítása
(Általános Iskola)

1 db új külső tűzcsap létesítése
(Tornacsarnok)

Módosítás – eltérés oka
2010. 05. 13-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.4-es pontja
alapján szükséges a kivitelezése. Az 1. emeleten lévő
102-106 jelű helyiségek ablakai tűzszakasz határon
vannak, azért az ablakok parapeténél biztosítandó az 1,3
m magas homlokzati tűzterjedési gát a tető felőli
oldalon. Jelenleg 1,05 m magas a fal magassága a tető
felől, ezért a parapetfal felső részén 30 cm-t kiugró
könnyűszerkezetes tűzgátló párkány készül.
Az előírt tüzivíz igény biztosítása céljából további 1
külső tűzcsap létesítése szükséges (Közműszolgáltató
nyilatkozata és Tűzoltóság szakvéleménye szerint)

Dombóvár Város Önkormányzata
Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

Az „Új K.O.R. Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt, egymással,
gyermekeinkért, a jövőért" című projekt kivitelezési szerződései keretében felmerült
mellékletben szereplő pótmunkák tekintetében azok elfogadhatógát a táblázatban szereplő
indokokkal támasztjuk alá.

2010. október 21.

Dr. Bakonyi Dolli sk.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

1. sz. melléklet a 2010. október 21-én kelt közbeszerzési tanácsadói véleményhez – Tornacsarnok
pótmunkák

Módosítás – eltérés
tartalma
2 db új belső tűzcsap
kialakítása

Módosítás – eltérés oka
A 2010. 05. 13-i Tűzoltó
szakhatósági egyeztetés
alapján a földszinten az 1 db
meglévőn túl a tornacsarnok
terében még egy, az emeleten
pedig további 1 tűzcsap
létesítendő.

A tornacsarnok felső
ablaksorának
bukószárnyainak motoros
nyitását biztosítani, kell a
földszinten elhelyezett
nyomógombbal (15 db
90*90 cm-es ablakszem)

A 2010. 05. 13-i Tűzoltó
szakhatósági egyeztetés
alapján módosítani kell az
érintett homlokzati nyílászárók
működését motorosra.

A lépcsőház felső
ablaksorának
nyílószárnyainak motoros
nyitását biztosítani, kell a
földszinten elhelyezett
nyomógombbal (2 db 90*90
cm-es ablakszem)

A 2010. 05. 13-i Tűzoltó
szakhatósági egyeztetés
alapján módosítani kell az
érintett homlokzati nyílászárók
működését motorosra.

Közbeszerzési szakértő véleménye
Az engedélyes tervekhez és az építési
engedélyben foglaltakhoz képest a
szakhatóság
többlet
előírásokat
fogalmazott meg. Ezek a szerződés
megkötésekor nem voltak előre láthatóak,
és a feladat az eredeti szerződés szerinti
műszaki tartalomban sem szerepelt,
ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez
szükségesek, mivel ezen előírások
teljesítése nélkül a használatbavételi
engedélyt a hatóság nem adná ki.
Az engedélyes tervekhez és az építési
engedélyben foglaltakhoz képest a
szakhatóság
többlet
előírásokat
fogalmazott meg. Ezek a szerződés
megkötésekor nem voltak előre láthatóak,
és a feladat az eredeti szerződés szerinti
műszaki tartalomban sem szerepelt,
ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez
szükségesek, mivel ezen előírások
teljesítése nélkül a használatbavételi
engedélyt a hatóság nem adná ki.
Az engedélyes tervekhez és az építési
engedélyben foglaltakhoz képest a
szakhatóság
többlet
előírásokat
fogalmazott meg. Ezek a szerződés
megkötésekor nem voltak előre láthatóak,
és a feladat az eredeti szerződés szerinti
műszaki tartalomban sem szerepelt,
ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez
szükségesek, mivel ezen előírások
teljesítése nélkül a használatbavételi
engedélyt a hatóság nem adná ki.

Tűzvédelmi tervellenőri nyilatkozat Tornacsarnok

Tűzvédelmi tervellenőri nyilatkozat Belvárosi Általános Iskola

Tűzoltóság állásfoglalása

Műszaki ellenőr részletes indokolása Tornacsarnok attika magasítás

Műszaki ellenőr részletes indokolása Belvárosi Általános iskola HFR rendszer

