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Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk  2017.  szeptemberében  támogatást  nyert  a  Települési  környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések  című  felhívásra  benyújtott,  TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017
azonosítószámú,  Siófok déli  városrész csapadékvíz elvezető  rendszerének fejlesztése  című
pályázatával. 

A  támogatási  szerződés  szerint  a  projekt  összköltsége:  400 000 000,-  Ft;  a  projekt
elszámolható bruttó összköltsége: 200 000 000,- Ft; a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása: 200 000 000,- Ft. 

A pályázat  megvalósításának első szakasza az engedélyes  tervdokumentáció  elkészítése,  a
szükséges vízjogi engedélyek megszerzése, majd az engedélyes tervdokumentáció alapján a
kiviteli tervek, közműkiváltási tervek elkészítése. 

Az engedélyes és kiviteli terveket a Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600
Siófok,  Fő u.  15.)  elkészítette,  a  tervdokumentáció  végleges  vízjogi  létesítési  engedéllyel
rendelkezik. 

A kiviteli tervdokumentáció része a tervezői költségbecslés, mely szerint a Siófok, belváros
déli részének csapadékvíz elvezetési munkáinak, valamint a szükségessé váló közmű kiváltási
munkáinak költsége: 

562.686.220,- Ft + 151.925.279,- Ft Áfa, azaz bruttó 714.611.499,- Ft.

A  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárás  megindításához  a  tervezői
költségbecslésnek  megfelelő  fedezet  biztosításáról  döntött  a  Képviselő-testület  2019.
januárjában. 

A közbeszerzési eljárás megindításra került, amelynek eredményeként 2019. szeptember 09-
én az ajánlatok bontása megtörtént. 
A beérkezett legkedvezőbb ajánlat is magasabb összegű volt a rendelkezésre álló fedezetnél.
A benyújtott  ajánlatok  alapján  az  eljárás  sikeres  lezárásához  a  rendelkezésre  álló  fedezet
növelésére lett volna szükség, melynek összege bruttó 46.500.000 Ft. 
 
A pályázat megvalósítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges
pénzügyi többlet fedezetet a Képviselő-testület nem biztosította. A 252/2019. (IX.26.) számú
határozata  alapján,  a  Közbeszerzési  Döntéshozó  Testület  a  közbeszerzési  eljárást
eredménytelenné nyilvánította.

Továbbá fenti határozat alapján, az újbóli közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatban dönt
jelen ülésén a Képviselő-testület az alábbiak figyelembe vételével:

1. A  Képviselő-testület  a  szükséges  többlet  forrást  továbbra  sem  biztosítja,  a
közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  módosított  feltételekkel  kerül  sor,  tárgyalásos
eljárás  és  a  projekt  generáltervező  által  javasolt  részének  opcióba  tétele  mellett.
Eredményes eljárás esetén, a kivitelezés elkezdődhet, az opciókra pedig csak akkor
szerződik az Önkormányzat,  ha az IH részéről pozitív döntés születik a támogatott
összeg emeléséről. 
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2. A pályázat benyújtásakor a tervezett kivitelezési költségekhez az Önkormányzat bruttó
178.000.000 Ft önerőt biztosított, melyet 2019. januárjában a 17/2019. (I.31.) számú
KT határozatával bruttó 528.419.199 Ft-ra emelt, 2019. évben bruttó 264.209.600 Ft
és 2020. évben 264.209.600 Ft összegben. Az elmúlt évek kivitelezői áremelkedését
ismerve, és a szükséges önerő további növekedése miatt, a Képviselő-testület úgy is
dönthet, hogy a támogatásról lemond, és a teljes projektből csak a legszükségesebb
bevezető szakaszt valósítja meg a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére,
önerőből. Ennek becsült tervezői költsége kb. bruttó 113.324.792 Ft. 

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  alakítsa  ki  álláspontját,  és  hozza  meg  döntését  az
előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Siófok,  déli
városrész  csapadékvíz  elvezető  rendszerének  fejlesztése  -  újbóli  közbeszerzéssel
kapcsolatos  döntés  hozatal”  tárgyban  készített  előterjesztésben  foglaltakat,  és  mint
döntéshozó úgy határoz, hogy:

a. A TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 azonosítószámú, Siófok déli városrész csapadékvíz
elvezető rendszerének fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás módosított feltételekkel
kerüljön újból kiírásra. Tárgyalásos eljárás keretében kerüljenek meghatározásra opciók
a  generál  tervező  bevonásával.  A  kivitelezési  költségek  tekintetében  önkormányzati
önerőként bruttó 528.419.199 Ft-ot biztosít, mely évek szerinti bontásban 2020. évben
bruttó  264.209.600  Ft  és  2021.  évben  264.209.600  Ft.  (Befejezési  határidő:  2021.
augusztus  31.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fedezet
rendelkezésre állási nyilatkozat aláírására. 

     
b. TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017  azonosítószámú,  Siófok  déli  városrész  csapadékvíz

elvezető  rendszerének  fejlesztése  projekthez  kapcsolódó  közbeszerzés  nem  kerül
ismételten kiírásra, az Önkormányzat a támogatásról lemond. A teljes projektből csak a
legszükségesebb  bevezető  szakaszokat  valósítja  meg  önerőből.  A  Képviselő-testület
felkéri a Hivatalt, hogy ennek kiviteli műszaki dokumentációját állítsa össze a generál
tervező bevonásával. A kivitelezési költségek tekintetében az Önkormányzati önerőként
bruttó  114.000.000  Ft-ot  biztosít  2020.  évben.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert a fedezet rendelkezésre állási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester
Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 10.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester
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