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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nkft. mint ajánlatkérők 2017. december hó 15. napján, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli
munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérők az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes
vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, valamint a
kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23.
napján írásban eredményt hirdetettek. A nyertes ajánlattevő az Aquaplus Kft. (a
továbbiakban: Vállalkozó) lett. A vállalkozóval az uszoda kiviteli munkáinak ellátására a
szerződés 2018. március 6. napján került megkötésre, a munkaterület átadása 2018. március
14. napján történt meg.
Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége
előrehaladása során írásban Megrendelőkhöz címzetten akadályközlést és pótmunka igényt
terjesztett elő talajcserére, gázkiváltásra, csapadékrendszer kiváltásra és aszfaltos
pályaszerkezet elbontására vonatkozó pótmunkák vonatkozásában. Vállalkozó
akadályközléséhez csatolta a pótmunka igény összegszerűségének alátámasztására az
azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a
szerződésszerű kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét az
alábbiak szerint:
- talajcsere: 63.049.086,- Ft
- gázkiváltás: 1.505.236,- Ft
- csapadékrendszer kiváltás: 8.040.555,- Ft
- aszfaltos pályaszerkezet elbontása: 407.988,- Ft
________________________________________________
Összesen: 73.002.865,A műszaki ellenőr a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a
változtatásokat műszakilag indokolt pótmunkának minősítette, melyek a létesítmény
szerződésszerű megvalósításához szükségesek, s melyekkel összefüggésben elmaradó tételek
nem merültek fel, valamennyi pótmunka az eredeti szerződési tartalmat meghaladó műszaki
tartalomnak minősül. Fentiekre tekintettel műszaki ellenőr a Vállalkozói díj emelését a
Megrendelőknek elfogadásra javasolta.
Vállalkozó kérelmében a pótmunkákkal összefüggésben az Építési napló bejegyzésekkel
összhangban meghatározta az eredeti ütemtervhez képest bekövetkezett akadályoztatás
időtartamát, valamint csatolta új, módosított ütemtervét, mely szerint a teljesítés határideje
2019. november 20. napjára módosulna. Vállalkozó kérelmét a műszaki ellenőr megvizsgálta
és megállapította, hogy a Vállalkozó által a meghosszabbítás mértékére vonatkozó időtartam
az akadályoztatás időtartamára és a kivitelezés technológia időigényére figyelemmel
megalapozott, az nem eltúlzott és a módosított ütemterv szerint a létesítmény kivitelezhető,
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ezért a műszaki ellenőr a teljesítési határidő meghosszabbítását a Megrendelőknek
elfogadásra javasolta.
A fentiekben megjelölt pótmunkák költségeire a beruházáshoz kapcsolódó tartalékkeret
biztosít fedezetet.
A fentieken kívül továbbá szükségessé vált a kivitelezésre kötött szerződés IX. Ellenérték,
fizetési feltételek részének több ponton történő módosítása arra tekintettel, hogy az eredeti
elképzeléssel ellentétben a Modern Városok Program által biztosított támogatást nem a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. hanem Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata kapta, továbbá pontosításra került a felhasználható tao összege is.
A kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó szerződéstervezet jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2019. április 18.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (IV.25.) határozata
az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal;
Határidő:
Felelős:
2.

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Ács Rezső polgármester
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