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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 246/2013. (VI. 27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy
a Járási Építésügyi Hivatal előírásának megfelelően el kívánja végeztetni a 782/4 hrsz.
alatti ingatlanon álló 782/4/A hrsz. alatti víztorony építmény kötelező jókarbantartás
körét meghaladó felújítását.
A jelenlegi műszaki állapot miatt szükséges javítási feladatok meghatározása, és a várható költségek megállapítása érdekében képviselő-testületi felhatalmazás alapján szakértői vizsgálatot rendeltem meg az Orbán & Orbán Szakértői Tervezői Bt.-től.
Időközben a Járási Építésügyi Hivatal is kötelezte az Önkormányzatot, hogy 2013.
november 22- ig végeztesse el a víztorony építmény felülvizsgálatát.
A Szakértői Bt. a víztorony állapotát felülvizsgálta, és a balesetveszély megszüntetése,
valamint az állagromlás megállítása érdekében szükséges javításokról a mellékelt
szakvéleményt készítette el. A vizsgálat célja egyrészt a korábbi, 2011. évi szakértői
megállapítások aktualizálása és kiegészítése, másrészt további (alpinista módszerrel
történő) vizsgálatok alapján a toronyfej külső burkolóelemeinek szükséges javítására
vonatkozó technológia meghatározása volt.
A szakvélemény részletesen ismerteti az állapotváltozásokat a korábbi vizsgálat óta, a
4. és 5. fejezetben pedig az alpiin-technikával végzett állapotvizsgálat eredményét és a
szükséges javítási módszert mutatja be.
Alternatív, ideiglenes megoldásokra a szakértői anyag nem tér ki, a legcélravezetőbb
műszaki megoldással elvégzendő javítási feladatokat viszont tartalmazza valamennyi
épületszerkezet tekintetében. A 2 évvel ezelőtt ajánlottaknál a jelenlegi szakvélemény
újabb, egyszerűbb és olcsóbb megoldásokra javasol. A korábban adott ajánlat egy komolyabb, 50 évre szóló lőtt-betonos megerősítés volt, 29 milliós bekerülési költséggel
(ma ez kb. 32 millió). A mostani megoldás sem ideiglenes (kb. 25 év) de nem elégíti
az 50 éves üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások követelményeit. Ez nem
jelenti azt, hogy tönkre fog menni 25 év múlva, de a hosszabb időre (50 év) védelmet
adó lőtt betonos megoldás többlet költségeket jelent, ami a szakértő szerint felesleges
egy üzemen kívüli létesítmény esetében.
Az építmény további hasznosításával kapcsolatban részletes és átfogó tervezésre nem
kerülhetett sor, mert az kívül esik az elkészült balesetelhárítási dokumentáció hatáskörén. Hasznosítási lehetőségként közösségi tér, kávézó, kilátó funkcióra tartja alkalmasnak a szakvélemény készítője a használaton kívüli víztornyot, de mindegyik hasznosítási mód kiegészítő szerkezetek létesítésével jár, amelyekhez építész és statikus tervező, valamint további építőipari szakágak bevonása szükséges. A szakértő állásfoglalása szerint a torony vasbeton tartópillérei és a toronytörzs teherbíró képessége alapján
alkalmas lehet a kiegészítő tartószerkezetek beépítésére.
A balesetveszélyt megszüntető javítási munkálatok költségére mintegy nettó 15 millió
forint összeget becsül a szakértő, amelyből a szükséges állványozás mintegy 6 millió
forintot tesz ki. A kivitelezési összeg pontosabb becsléséhez két kivitelezőtől
(VERTIKOR ALPIN Kft. és a Topa és Társa Építési Kft.) kértünk be informális árajánlatot. A beérkezett ajánlatok nettó összege 27 millió, illetve 15 millió forint. Mivel
a magasabb ajánlat messze meghaladta a 15 millió forintot, a közbeszerzésekről szóló

2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) értelmében közbeszerzési eljárással kell a javítási
munkákra a kivitelezőt kiválasztanunk.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés értékének meghatározásakor a Kbt. 11.§ (1) bekezdése szerint a piaci viszonyok ismeretében legmagasabb összegű ellenszolgáltatást
kell figyelembe venni, a közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27 millió Ft. A közbeszerzési eljárás megindításához az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közbeszerzési része mellett részletes, árazatlan költségvetési kiírást is tartalmazó műszaki
dokumentáció készíttetése szükséges. Ennek átfutási ideje miatt az eljárás megindítása
a jövő év elejére várható, ez esetben az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervében kell szerepeltetni, az idei közbeszerzési terv módosítása nem szükséges.
Ennek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik
Része szerinti nemzeti eljárásrendbe eső eljárást kell lefolytatni, azon belül a Kbt.
122/A.§-ban foglalt különbségekkel a nyílt eljárás alkalmazható, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió Ft-ot. Ez azt jelenti, hogy az ajánlattételi
felhívás közvetlenül küldhető meg legalább három gazdasági szereplőnek.
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor kitétel, hogy az
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Természetesen érvényes, hogy
olyan gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre, aki a szerződés teljesítésére való
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes.
A Kbt. 22.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 5. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata
alapján.
Az Orbán &Orbán Szakértői Bt. által készített Szakvéleményt megküldtük a Járási
Építésügyi Hivatal részére, ahonnan 2013. december 6-i keltezéssel a felújítási munkákra kötelező határozatot kaptunk (3. sz. melléklet), amely 2013. december 30-án
jogerőssé vált. Ennek értelmében a felújítást el kell végeztetnünk 120 napon belül
(2014. április 30-ig).
A kivitelezés előkészítését a fentiekre való tekintettel minél előbb meg kell kezdeni,
aminek érdekében soron kívüli meg kell indítanunk a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testület üléséig látványtervek készülnek a felújítandó víztorony színére
vonatkozóan, melyből a Képviselő-testület választja ki a megvalósítandót.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Orbán & Orbán Szakértői Tervezői Betéti Társaság által a 782/4/A helyrajzi számú víztorony építmény műszaki állapotáról 2013. októberben készített
szakvéleményt.
2. A Képviselő-testület a víztorony további állagromlásának megelőzése és a baleseti
források kiküszöbölése érdekében el kívánja végeztetni a jókarbantartás körét
meghaladó felújításokat a szakvéleményben részletezett műszaki megoldásokkal.
3. A Képviselő-testület a felújítás fedezeteként a víziközmű vagyon használatáért a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft –től korábban befolyt bérleti díjat
jelöli meg.
4. A Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvári Víztorony balesetveszélyes állapotot megszüntető javításainak elvégzése” elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti
nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a
Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás alapját képező árazatlan költségvetés elkészítésének megrendelésére az Orbán & Orbán Szakértői Bt.-től 60 eFt + Áfa értékben.
6. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
dr. Szabó Péter, a Városüzemeltetési Iroda vezetője (jogi szakértelem)
Varga Péter beruházási ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője (pénzügyi szakértelem)
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző (közbeszerzési szakértelem)
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot az ajánlattételi
felhívás jóváhagyására és az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körének
meghatározására.
8. A Képviselő-testület a felújítandó víztorony színére vonatkozóan az elkészített látványtervek alapján a „…”-változatot választja.
Határidő: 2014. február 28. – a közbeszerzési eljárás megindítására,
2014. június 30. – az állagmegóvási munkák elvégzésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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