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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2016. augusztus
10-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz.
alatt c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és
Állványozó Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 31-én
vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. februárban, a munkaterület
átadásával megkezdődött.
A vezető tervező által megtervezett Wigand téri orvosi rendelő munkálatainál az összes
belső válaszfal bontása szerepelt. A bontások során kiderült, hogy a tartófalak közti födém
két helyen gyenge, ezért a további bontási munkák az érintett részeken megállításra kerültek
a statikai vizsgálat és új statikai terv elkészültéig. Az öltöző feletti födém behajlását 2018. 03.
08-án, a fogászati rendelő feletti födém problémáját 2018. 03. 13-án jelezte a műszaki
ellenőr az építési naplóban.
Kivitelező a tervező kérésére födémfeltárási munkákat végzett 2018. 04. 10-én.
A meglévő épületrészen a munkák folytatásához statikai ellenőrző számításokra és a födém
megerősítésre illetve a födém tehercsökkentésére vonatkozó módosított tervekre volt
szükség.
Kivitelező 2018. 08. 14-én kérte az építési naplóban a födémek megerősítéséhez szükséges
pótmunkák megrendelését és a határidő módosítását a pótmunkák elvégzéséhez szükséges
idővel. A megrendelő a födém-megerősítések miatti módosított végleges terveket 2018. 08.
21-én kapta meg a tervezőtől és 2018. 08. 23-án töltötte fel a naplóba.
Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i
határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel
műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.
Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i
határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel
műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.
A pótmunkák költsége nettó 724.617 Ft (bruttó 920.264 Ft), mellékletként megtekinthető az
ajánlat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. szeptember 21.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. (IX….) határozata
a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek
mértéke 920.264 Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi
költségvetése terhére biztosít;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

2. jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

3. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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