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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/163/2022. Tárgy: Javaslat a ,^Multifunkcionális Zöldterület fejl.
Dunavarsányban" 1. rész: Parképítés" tárgyú
vállalkozási szerzödés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a Képviselö-testűlete a 118/2022. (VIII. 29. ) számú
határozata alapján Vállalkozási szerzödést kötött a Petofi Park 2022 Konzorciummal (KINAME Kft. és
Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. közös ajánlattevök) a "Multifunkcionális Zöldterület fejl.
Dunavarsányban" 1. rész: Parképítés tárgyában 2022. október 3-án.

A szerződés aláírását követöen 2022. október 6-án került átadásra a munkaterület. A 2022.

október 13-án megtartott kooperációnjelentette be a Kivitelezö, hogy a terillet kitüzését és felmérését
követöen megállapította, hogy az épitéssel érintett Dunavarsány 2084/32 helyrajzi számú ingatlannal
szomszédos 1966/2 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezett tégla falazatú épület a valóságban a 2084/32
helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el, és érinti a megépi'tendö sportpályát oly módon, hogy
annak körbejárhatóságát akadályozza. Annak érdekében, hogy a pálya megfelelöen fenntartható és
körbejárható legyen, azt át kell helyezni a 2084/34 helyrajzi számú ingatlan irányába. A helyszínen
megállapításra keriilt, hogy a 2084/34 helyrajzi számú ingatlannal szomszédosan tervezett rézsű
kialakftás a pálya helyzetváltoztatása rniatt nem megfelelö, a rézsű a terhelés miatt elmozdulhat, az
eróziónak jelentösen kitett, mivel a pálya aszfalt burkolatáról a csapadékvíz a rézsű irányába folyik,
illetöleg a közvetlen csapadékvíz terhelés miatt a rézsű meglazulhat, kimozdulhat. A fenntarthatóság
érdekében a műszaki ellenör és a Hivatal szakemberei támfal épitését tartják a legjobb megoldásnak. A
támfal épftéséröl szóló döntés megalapozásához kértük a Kivitelezőt műszaki tervdokumentáció,
továbbá a terület kitűzéséröl fedvényterv elkészítésére. Ezze) egyidejűleg kértük a tételes költségvetés
elkészítését is atámfal megépítéséröl.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés vállalási ára
jelentös mértékben alatta maradt a Támogatási Szerzödés szerint rendelkezésre álló fedezetnek, a
projektmenedzsmenttel egyeztetve lehetöségét látjuk számos, az eredeti szerződésben nem szereplö
munka elvégzésének, melyek a megvalósuló Petöfi Park minöségét, használati értékét emelik.

Ezek a munkák felsorolás szintjén:
. védoháló kifeszítése a sportpálya tölé annak érdekében, hogy a kipattanó labdáktól az ott

tartózkodók, valamint a szomszédos ingatlanok védve legyenek;
. palánk épitése a multifunkcionális pálya köré, a keritésen belul, zárható kiskapuval, annak

fenntarthatósága és védelme érdekében;
. vagyonvédelem kiépitése a 2084/32 helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülö park

létesitményeinek megőrzése érdekében 2 db kamera kihelyezésével és az önkormányzati
térfigyelő rendszerbe történö kapcsolással;



. napvitorla elhelyezése ajátszótéri elemek folé;

. homokozó elhelyezése az öntött gumíburkolatos játszótér mellett napvitorlával;

. gyeptégla (gyepszönyeg) lehelyezése vakondhálóval annak érdekében, hogy az I. ütemben
kialakított gyeptégla felülethez illeszkedjen, de elsősorban mielőbb használatba keriilhessen a
felűlet, hiszen a íüvesítés sikeres megvalósulása feltétele az azoimali használatbavételnek.

A fentiek szerinti feladatok a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt. ) és a
Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. ) alapján pótmunkának minösülnek, és a Kbt.
141. § (4) bekezdés b) pontja szerintí szerzödésmódosítás keretében rendelhetök meg. A költségek
alátámasztására tételes árajánlatot kértünk a Kivitelezötöl, azonban jelenleg csak elözetes
költségbecsléssel rendelkezünk. A Kívitelezö által elkészítendö tételes költségvetést a műszaki
ellenőmek át kell majd vizsgálnia annak megállapítása érdekében, hogy a meghatározott mennyiségek
és költségekjogosnak ítélhetők és megfelelnek a piaci árazásnak.

A tételes költségekröl szóló egyeztetés megkezdéséhez kérem a Képviselő-testületet a pótmunkák
elrendelésérő) szóló határozati javaslat elfogadására.

Határozatí avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a "Multifunkcionális Zoldterulet fejl. Dunavarsányban" 1. rész: Parképítés tárgyú

beruházás pótmunkáit elrendeli a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben
felsorolt tartalommal;

b) a pótmunkák pénzügyi fedezetét legfeljebb nettó 27.434.931 forint összegben határozza
meg, melynek fedezetét a TOP_PLUSZ-1. 2. 1-21-PT1-2022-00004 azonosító számú
Támogatási Szerződés terhére biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert a "Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban" 1.
rész: Parképítés targyú VáIIalkozási szcrződés a) pont szerinti pótmunkákat magában
foglaló módosításának aláírására a műszaki ellenőr költségrealitás vizsgálatát követően,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjcsztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszakí osztályvezetö

Melléklet: Pótmunka ajánlat

Dunavarsány, 2022. november 8.
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1. SZÁMÜ MELLÉKLET

Ngilaíkozaí

Alulírott .. Rákos JózsefEgyéni Vállalkozó nyilatimzom, hogy a " TOP_Plusz_1. 2. 1-21-21-PTl-
2022-0004 számú - M'ultifunkciós Zöldteriilet fejlesztés Dunavürsányban" tárgyban Megrendelöi
érdekkorben felmeriilt pótmimka igényei alapján összeállított fedvénytervek műszakilag tartalmazzák a
kivitelezéshez szfikséges adatokat és méreteket, és lefedik a kért munkákat.

Az ennek alapján elkészített költségvetés fciírás tételei nem szerepelnek az eredeti ajánlatbaa, a
műszakilag szükséges és elégséges mennyiségeket tartalmazzák. Az összeáUított kivitelezöi ajánlat a
jelenlegi ismeretek alapján a 2023 évi befejezést figyelembe véve készült, és megfelel a piaci áraknak

A költségvetést a mellékelt formában ellenjegyeztem, az ajánlatot elfogadásrajavaslom.

Veszprém 2022, 10.27
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Dunavarsány, tet6flfftk, f6lttiunha, árajínlftt

Stz. Tétdek

1 Támfal épitíse

1. 1 Kerítés betoii ala lábazatoszlo bontása

1.2 Munkaárokffildkiemclésekézicrövelal test
1. 3 Betooacél szereles ala testarmatúra

IA Ala testck liotoi twzdsa

1. 5 Zsaluko tiiskézése ala testbe

Zsahikfi ttímfal készítése, beton kiSntésse), vasaláasal, fslso
bcton simltással

Támfal mindösszesea ncttó:

16

MennyfoSg

42 m
27, 2 m3
480 k
27 m3
68 m

94 m2

Anyag'
fgysés^

Dij egységii

o

o

1044
57540
2819

28192

32519
25500

556
15750

1501

28192

AnyAg :

fiuzesen

o

0

501 120
1 553 580

191 692

Díj dsazesen Összesen nettá

I 365 798
693 600
266 880
425 250
102 068

2 650 048 2 650 048

1 365 798
693600
7(Í8000

1 978 830
293 760

5 300 096

10-400084

2 FacipiUya folí védöháló, drótkotél, karabinem:! koroplctten 442 m2 2795 1955 1 235 390 8&41IO 2099500

3 Foci palánk épltése

25x16 méteres pályapaláak rendszer: 50x5(h[3mm-es
zártszelvény oszlűp, 1 méteres látóniagassdgú és 0,8 méteres
bebetonozandó résszel, végzárá dugóval, ősszesen 68 db;
2^xI, lméterespájyapa!áiikrétegeÍtlemczbőltctejínílv?dö R^
aluminium C pofíllal, ösazescn 33 db; az oszlopok tűzihorgany
kezelisüék

3,2 1 méterszélesszcmíl ibc'iróa'tó I db
3.3 Szdllitási di'- Sárbo ' d-Duoavarsán -Sárb rd- 220 Im
3-4 Be nal kkészltés i klt
3. 5 összesezerelés felállítáa I klt

Foci palánk ö&szcsen nettÖ:

3 Stítí 196

233917
439

o

o

o

o

1 848 365
i 717831

3 566 196

233 917
96580

o

o

o

o

1 848 365
1717831

3 566196

233917
96580

1 848 365
1 717831

7 462 889

4 VigyonvédelmÍ reüdszer kiépítése

4. 1 Elektromos betá kábel

4.2 Cat5e adatkábel
4.3 Védöcsö
4.4 Kamera védö burkolflt közteriileti

4.5 Adabű ct&
4.6 Adattáruló
4.7 Router SIM fl 'átszó
4. 8 Szerelésí an olc

4,9 Oszl k
4. 10 Munhadi'

Vagyonvédelnií rendszer kiépítése összesen netto:

1 klt

3QO in
210 m
280 m

3 db
1 db
1 db
1 db
I klt
3 db
I klt

3CO
180
750

105000
45000
45000
90000
15000
95000

o

o

o

0

o

o

o

o

o

55000
570000

90000
37800

210000
315000
45000
45000
90000
15000

285000
o

o

o

o

o

o

o

o

o

165000
570000

90000
37800

210000
315000
45000
45000
90000
15000

450000
570000

1 S67 800

Napvitorla játszátér fölé (mgós játélc) betonorissal, rögzítéiisel 1 db 254 000 295 800 254 000 295 800 549800

Horoakozó napvitórlával, telepitéssel, s^áltitással, engedcüyct I klt tí78 600 219650 67S600 219650 898250

7 té atele ftésc
7. 1 G tó la leszállitása kihel ezísc
7.2 Vakoiidhátó ál ' lie é ir:an a 450-Fl+dí"565, -Ft

Tervezett gyepesités kézi ffimag vetéssel (tervezett tétel
elmatadása

Gyeptógla telcpitése ösazesen nettó:

738 2 m2
788.2 m2

.78,8 10m2

2312
450

1050

1336
565

530

I 822318 1 053035
354 69(t 445 333

-82 761 -41775

3 550 633
2 875 354

800 023

-124 536

3 550 841

Mindosszesen nettó: 26 829 164

Dunavarsány, 2022. 10. 28.

Az 1. 1 tétel tartalmazza az elbontott anyagok lerakóhelyre szállitását és a lerakóhelyi díjat.

musza


