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Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszú ideje megoldásra váró feladat a Petőfi utca vízvezeték hálózatának rekonstrukciója, továbbá a megfelelő csapadékvíz elevezetés kiépítése. Mindkettő tervei elkészültek és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. Célszerű lenne az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében a teljes beruházást megvalósítani idén a Petőfi utcában, ami jelentené a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítését, a vízvezeték hálózat
rekonstrukcióját útfelújítással együtt. A munkák önkormányzati forrásból valósulnának meg, az ivóvíz hálózat rekonstrukció és az út-, járda helyreállítás a vízi-közmű
szolgáltató által befizetett bérleti díj terhére.
A Petőfi utcában meglevő NA 125-ös AC nyomó vízvezeték-hálózat nagyon régi műszakilag rossz állapotú, több esetben volt csőtörés, amely komoly károkat okozott. Az
utcában a gerincvezeték korszerűsítésén kívül az összes meglevő csatlakozó vezeték is
kicserélésre kerülne, illetve három új bekötés készülne. A beruházás során épül összesen 327 fm NA 160-as védőcsőbe helyezett PE vízvezeték, 16 fm NA 100-as PE vízvezeték, 193 fm NA 25-ös PE vízbekötés, 32 fm NA 32-es vízbekötés, 7 fm NA 63-as
vízbekötés és 2 db NA 100 föld feletti tűzcsap.
A csapadékvíz elvezetés keretében létesül 120,5 fm DN 600 KG-PVC csatorna, 83,0
fm DN 500 KG-PVC, 129,7 fm DN 400 KG-PVC csatorna, továbbá 10 db víznyelő és
15 db tisztító akna, 119,0 fm rácsos folyóka, illetve összesen162,0 fm burkolt árok.
A Petőfi utcai csapadékvíz elvezetési munkákra a 2016. évi költségvetésben 8 millió
forint javasolt elkülönítésre. Ezt az elkülönített összeget teljes egészében a projekt
megvalósítására lehet/kell fordítanunk. Ivóvíz-rekonstrukcióra az út- és járda helyreállítására, valamint a csapadékvíz elvezetési munkákra összesen, megközelítőleg 93 millió forint + ÁFA a beruházás nagyságrendje. Természetesen a végső pontos összegeket
az ajánlat beérkezése után ismerhetjük csak meg.
Tekintettel arra, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor a megfelelő tervek alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzés
megkezdésének időpontjára aktualizált – költségvetést kell irányadónak tekinteni,
amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt, a költségvetéseket aktualizálni kell. A korábbi költségbecslések csupán arra engednek következtetni, hogy az építési beruházásokra 2016-ban irányadó 15
millió forintos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg fogja haladni a kivitelezés. Az
aktualizált költségvetés szükséges, de nem elégséges feltétele a közbeszerzési eljárás
megindításának, hiszen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
28. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. Idézet a törvényből:
“… A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen
módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,

b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló,
részletes építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.”
A közbeszerzési eljárás jogszerűen történő megindítását tehát meg kell előznie e cselekmények elvégzésének, amelynek átfutási idejével számolni kell a folyamat tervezésekor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítését és
megindítását jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat
a Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukcióról és csapadékvíz elvezetésről
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár, Petőfi utcai csapadékvíz elvezetés megvalósítása, illetőleg vízvezeték hálózat rekonstrukció út- és járda helyreállítással” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján. A
Képviselőtestület a megfelelő eljárásrend kiválasztását és az eljárást megindító
felhívás jóváhagyását a Polgármesterre bízza.

2.

A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot
az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve
dr. Putzpaher Angéla
Varga Péter
Kovács Gyula
Reichert Gyula

3.

Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti szakértelem
jogi
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a havi átalánydíjas szerződés terhére az eljárás lebonyolítására és a dokumentáció összeállításával a Turi
Ügyvédi Irodát (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármert a közbeszerzési eljárás jogszerű megindításához szükséges előkészítési munkák elvégzésére, amely jelenti egyrészt a költségvetések
aktualizálását, másrészt a közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó vizsgálatok elvégzését és annak dokumentálását.
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