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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/449/2021. Tárgy: Javaslat Dunavarsányi Szennyvíztisztitó Telep intenzifikálására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep
Technológiai Korszerüsítése tárgyú bemházás részét képezö szennyvíztisztító telep átépítése,
próbaüzemének lezárása 2020. októberében megtörtént.

A Dunavarsányi Szennyviztisztitó Telep korszeriisítése a KEHOP-2. 2. 2. kódszámú pályázati
felhívásban kivitelezésre kerülő, de a KEOP-7. 1. 0. derogációs vízi közmű projektek előkészítése
pályázati konstrukcióban megtervezésre került 2700 m3/d kapacitásértékkel számolva. A pályázati
konstrukció nem engedte a kapacitásérték változtatását, azonban a térséget érintö nagymértékű
ingatlan- és lakosságszám-növekedés indokolttá tette, hogy a kapacitás felűlvizsgálatra kerüljön, a
szennyvíztisztító telep intenzifikálása szükségessé vált. Az intenzifikálás végrehajtására árajánlat
bekérésére került sor a tervező és kivitelező Veolia Kft-től (2040 Budaörs, Szabadság út 301. ) (1.
számú melléklet).

Az intenzifíkálás mielöbbi elvégzése érdekében szerzödés kötése szükséges a Dunavarsány és
Térsége Onkormányzati Szeimyvíztársulás (továbbiakban DTOSZ) és a Veolia Kft. között az 1. számú
melléklet szerinti ajánlat alapján, nettó 2. 450. 000 forint, brattó 3. 111. 500 forint összegben. A
pénzűgyi fedezet biztositását a DTOSZ tagönkormányzatai Aporka, Délegyháza, Dunavarsány,
Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony) a KSH 2020. január 1-jei lakosságszám szerinti arányban
történő felosztásban biztosítják a 2021. évi költségvetésük terhére, a lenti táblázat szerint:
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Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021.
(I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsányi Szennyvíztiszti'tó Telep (2336 Dunavarsány, 036/61 hrsz) elsődleges
intenzifikálásának tárgyában a Veolia Zrt. jelen határozat meghozatalát segitő
előterjesztés mellékletét képező árajénlatát elfogadom;

b) hozzájárulok, hogy az a) pont szerinti tárgyban a szerződést a Dunavarsány és Térsége
Önkormányzati Szennyvíztarsulás (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) megkösse;

c) az a) pont szerinti tárgyban a pénzügyi fedezetet bruttó 1.036. 729 forint összeg erejéig a
2021. évi költségvetés terhére, annak átcsoportosításával biztosítom, a további szükséges
intézkedést megteszem.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és muszaki osztályvezetö

Melléklet: Veolia Zrt. árajánlata

Dunavarsány, 2021. majus 13.

Ge g né Varí
polgárm
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címzett:

Dunavarsány és Térsége
Önkormányzati Szennyviztársulás
2336 Dunavarsány, Kossuth u. 18.

dátum:2021. május 3.
iktatási szám: VT0103/21-I

ÁRAJÁNLAT

I. ) Az árajánlat tárgya:

Dunavarsány és téreégének (Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton,
Taksony) szennyvíztisztítása.

II. ) Az ajánlat műszaki tartalma:

A Q=2.700 m3/d kapacitású dunavarsányi szennyvíztisztító telep technológiai
fejlesztése. Elsődleges intenzifikálás.

III.) Az árajánlat kiegészitő megjegyzései:

. Ajánlatunk 359, 59, - HUF/EUR MNB középárfolyam alkalmazásával készült.

. Ajánlatunk az AFA összegét nem tartalmazza.

. Ajánlatunk érvényességi ideje: 2021 . május 31.

. Ajánlatunk kidolgozása során veszélyes hutladék előfordulásával, illetve
kezelésével nem kalkuláltunk.

IV.) Nem része az ajánlatunknak:

. Kármentesítési feladatok végzése és költségviselése.

. Jelen ajánlat műszaki tartalmán túli feladatok és munkarészek végzése.



V.) Nettó ajanlati árunk:

2.450.000, - HUF

Reméljük, hogy jelen ajánlatunk mind műszaki-, mind pedig pénzügyi szempontból
megfelel elvárásaiknak, továbbá, hogy megrendelésükkel megtisztelik Társaságunkat.

Tisztelettel,

ippai Kornél
vállalkozási igazgató

Wí
Havasi Tibor

területi igazgató

VWT IVSagyarország
Korlátolt Felelősségü Társasag
2040 Buda0rs"g;(fibadság út 301.
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