Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.
Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak
ellátására kötött szerződés 9.sz. módosítására
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2021.08.25.
2021.08.25.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”
projekt engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló DVG Zrt-vel kötött vállalkozási
szerződés módosítása szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:

Iktatószám: 871-49/2021

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: Sipos Réka
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka

Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Osztályvezető aláírása: s.k.Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó

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: Hajgató Zita
Leadás dátuma: 2021.08.19.
Észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma: 2021.08.19.
Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila
Leadás dátuma: 2021.08.19.
Ellenőrzés dátuma: 2021.08.19.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására
kötött szerződés 8.sz módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a
dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás elvégzése érdekében
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2018.02.15-én vállalkozási szerződést kötött a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel.
A „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrész tervezése kapcsán a vállalkozás szerződés
ismételt módosítása szükséges egyrészt a véghatáridő másrészt a fizetési ütemezés
változása miatt.
A kikötő engedélyes terv elkészült, az üzemanyagtöltő úszómű terve elkészült, a vízügyi kiviteli terv rendelkezésre áll.
A DVG Zrt. által megbízott alvállalkozó a „DVG-022 kishajó töltőállomás” megnevezésű
úszómű kialakítására vonatkozó tervdokumentációjának felülvizsgálata és jóváhagyása tárgyában 2021.05.19-én a BP/0804/10875-1/2021 ügyiratszámon benyújtotta a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatóság Főosztályához, aki
jóváhagyását csak részben adta meg a benyújtott tervekre, a jóváhagyást nem kapott tervek
további módosítása, kiegészítése szükséges.
Ezen engedély olyan előírásokat tartalmaz, amelyek az ADN (Veszélyes Áruk Nemzetközi
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírások speciális kéréseit tartalmazzák.
Ezen speciális előírások alapján történő módosítás jelentősen növelné a beruházás költségét, és ezen előírások elsősorban nagyobb létesítményekre vonatkoznak, mint a projekt keretében tervezett úszómű létesítmény, ezért a tervezés folytatása és a projekt megvalósíthatóság érdekében állásfoglalást szükséges kérni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, hogy ezen előírások mentén szükséges haladni, vagy van lehetőség ezen speciális
igények más módon történő megvalósítására.
Az állásfoglalás rendelkezésre állása esetén és a Kikötői engedély kiadása során (ez sem
került még kiadásra) – lehet folyatani a kiviteli, gyártmányterveket és elkészíteni a szerződés
keretében vállalt tervezői ÉNGY szerinti költségvetést.
Ezen fentiekben előadott fennakadások miatt a vállalási határidőt módosítani szükséges
2021.szeptember 30-ra.

A határidőn túlmenően a számlázási ütemezés is változtatásra kerül, egy új 2.részszámla
kiállítására kellene lehetőséget biztosítani az alábbiak szerint:
„Vállalkozó 1 db előleg számla, 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az
alábbiak szerint:
-

szerződés aláírásával egyidejűleg előleg a feladatrész 20%-ának megfelelő összegben: 7.005.672,-Ft + ÁFA, bruttó 8.897.204,- Ft azaz nyolcmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-kettőszáznégy forint.

-

első részszámla – engedélyezési tervek leszállítását követően a feladatrész 30%ának megfelelő összegben: 10.508.509,-Ft + ÁFA, bruttó 13.345.806,-Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvenötezer-nyolcszázhat forint.

-

második részszámla – építési-hatósági-hajózási engedély és a kiviteli tervek 50%-os
részének rendelkezésre állása és leszállítását követően a feladatrész 30%-ának
megfelelő összegben: 10.508.508,-Ft + ÁFA, bruttó 13.345.805,-Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznegyvenötezer-nyolcszázöt forint.

-

a végszámla, a komplett kiviteli tervek és tervezői költségvetések leszállítását követően a feladatrész 40%-ának megfelelő összegben: 14.011.344,-Ft + ÁFA, bruttó
17.794.407,-Ft azaz tizenhétmillió-hétszázkilencvennégyezer-négyszázhét forint. Az
igénybe vett előleg elszámolása a végszámlában történik.”

Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság az előterjesztést 2021. augusztus 25-i rendkívüli ülésén tárgyalja.
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

MELLÉKLETEK:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZETE:
ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS 9.SZ. MÓDOSÍTÁSA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK
ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÉS 1-8.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (VIII.26.) határozata
a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására
kötött szerződés 9.sz. módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a “Szalkisziget rekreációs célú fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli tervek készítésére
DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 9.sz. módosításához
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés 9. számú módosítási tervezetét elfogadja
és hozzájárul a szerződés megkötéséhez.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt-vel kötendő vállalkozási
szerződés 9. számú módosításának aláírására.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:
-

a határozat közlésére: 2021. augusztus 31.

-

a szerződés aláírására: 2021. szeptember 27.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

