Előterjesztés
„Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat pályázatot nyert „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem”
címen, TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számon.
A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
- A település csapadékcsatornázása úgy kerül kialakításra, hogy belterületéről a
csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyülekezni. A
település területéröl nyílt burkolt árkok segítségével jutnak el a csapadékvizek kizárólag
felszíni befogadóba. A nyílt felszínű árkok esetében a kapubejáróknál áteresz építése
szükséges úgy, hogy ezek ne akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását. Nyílt,
burkolt csatornáknál a csatorna fenékszélessége min. 0,2 m, rézsűje 1 : 1, mélysége
átlagosan 0,6 m a terepszinthez viszonyítva.
A csatornák vízgyűjtő területének lehatárolásánál a családi házas beépítettséget került
figyelembevételre. A településen jellemzően nagyobb területű kertek találhatóak,
ahonnan a lehulló csapadékvíz zöme nem jut el a levezető árokba, hanem elszikkad. Az
utcákban kialakult lejtés irányát és nagyságát figyelembe véve határoztuk meg az egyes
csatornák vízgyűjtő területét. A vízgyűjtő területeknél tekintettel volt a pályázó a
meglevő drénezett területekre, valamint az általuk keletkezett vízhozamokra. A felszíni
víz elvezető-csatornák, szikkasztó árkok rézsűi, valamint a töltésfelületek jelenleg
gyepesítettek. A tervezett mederburkolat a jogszabály szerinti egyéb védelmi megoldást
jelent A felszíni víz elvezető-csatornák és műtárgyaik úgy kerülnek kialakításra, hogy
bennük pangóvíz vagy iszaplerakódás nem keletkezik. A nyílt csapadékvíz-elvezetö
árkok, vápák védelmét minimális gyepesítéssel kell biztosítani, de a medret —
talajmechanikai és egyéb tervezési sajátosságok alapján burkolattal lehet ellátni.
A beruházás kivitelezőjének kiválasztása:
A közbeszerzési szakértő szakvéleménye alapján: „A belvíz-elvezetés tárgyú építési beruházás
becsült értéke (83.063.221,- Ft) meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti eljárás lefolytatása szükséges.”
Jánoshalma Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-Testület dönt
az eljárás megindításáról és lezárásáról, ezért kérjük az eljárás megindítását.
Melléklet: tervdokumentáció műszaki leírással
Készült: Jánoshalma, 2018. 11. 30.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával dönt arról, hogy az:
1./ nyert „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” címen, TOP-2.1.3-16-BK12017-00010 azonosító számú projekt keretében kivitelező kiválasztása
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1)
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indít,
2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott beruházás műszaki tartalmát az
előterjesztés szerinti tartalommal,
3./ az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre:

1.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
2.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
3.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
4.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
5.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
4./ felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás
megindítására, a közbeszerzési eljárás során szükséges nyilatkozatok és
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal

