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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Készült: Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. 

november 8. napján tartott Tanácsi ülésére 

Tárgy: „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és tisztítása 

tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz 

szükséges tervdokumentációk digitalizálása 

Előterjesztő: Berényi András 

 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

Az Önök által is ismert okok (sorozatos hibák, hiányosságok, a Társulás kéréseinek figyelmen kívül 

hagyása) miatt kezdeményeztük 2013. október 22-i dátummal a projektben eddig közbeszerzési feladatokat 

ellátó Lucsik és Társa Kft-vel (1071 Budapest, Városliget fasor 47-49.; képviseli: dr. Mrovcza Péter 

ügyvezető)  a Megbízási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ezzel párhuzamosan 

megbíztuk a Mátrix Audit Kft-ét (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.; képviseli: Tóth Csaba ügyvezető) a 

projekt során még ellátandó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, amely a kivitelezésre irányuló 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását, továbbá a projekt megvalósítása alatti esetleges további 

teendőket (pl. szerződésmódosítás) jelenti. 

A Mátrix Audit Kft. munkatársai áttekintették a kiviteli tenderhez elengedhetetlenül szükséges, hozzájuk 

elektronikus úton eljuttatott dokumentumokat, amely után észrevételezték, hogy az 2010. évben elkészült 

vízjogi létesítési tervdokumentáció hiányzik a megküldött anyagokból. A közbeszerzési szakértő véleménye 

sajnos helytálló, a tervek egykori készítője, a Gress-Ing – Mélyépterv Engineering Kft. a tervek 

leszállításakor csak papíralapon nyújtotta be a terveket, elektronikusan nem juttatta el felénk. Akkori 

kérdésünkre a Tervező akként tájékoztatta Társulásunkat, hogy betörés miatt nem tudja elektronikus úton 

átadni számunkra a tervdokumentációt, amelyről rendőrségi jegyzőkönyvet is mellékelt. 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 2013.07.01-jei módosítása óta előírás az, hogy az 

Ajánlatkérő díjtalanul és digitálisan köteles a Dokumentáció tartalmát (ennek alkotóeleme a vízjogi létesítési 

tervdokumentáció) az Ajánlattevők részére biztosítani, ezért nem elegendő a dokumentációt papíralapon 

kiadni. A kivitelezésre irányuló Ajánlati Felhívás 2013.11.04-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, 

amely azt jelenti, minél hamarább, de legkésőbb 2013.11.18-ig szükséges a bedigitalizált tervdokumentáció 

tartalmát beépíteni a Dokumentációba, hogy az eljárás időbeli késedelmet ne szenvedjen. 

A fentiek végett szükséges a vízjogi engedélyezési tervdokumentációt digitalizálni (szkennelni). A 

tervdokumentáció sajátossága végett ezt sajnos nem tudjuk megtenni saját eszközeinkkel, az A1, A2-es 

nagyméretű tervlapok digitalizálása speciális eszközöket igényel. 
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Tekintettel az igen rövid határidőre, a feladattal a debreceni székhelyű BA-JA 2002 Bt-ét kívánjuk megbízni, 

akiknek feladata lesz a tervdokumentáció teljes körű digitalizálása, majd Társulásunkhoz való eljuttatása a 

lehető leghamarábbi dátummal. Ezen munka költségigénye várhatóan ~300.000,-Ft körül fog alakulni, 

amelyet Társulásunknak, mint Ajánlatkérőnek kötelessége állni.  

Jelenleg ez a kiadás nem elszámolható a projekt terhére, azonban amennyiben maradványunk keletkezik a 

megvalósítás során, megpróbálhatjuk majd később elszámolni, bár erre a tapasztalatok alapján nem sok 

remény van. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és megfelelőség esetén a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Hosszúpályi, 2013. november 19. 

 

 Berényi András sk. 

 elnök 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás úgy dönt, hogy a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0045 azonosító számú projekt kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásához 

szükséges, 2010. évben a Gress-Ing – Mélyépterv Engineering Kft. elkészített vízjogi létesítési 

tervdokumentáció digitalizálásával megbízza a  BA-JA 2002 Bt-ét (4029 Debrecen, Dobozi u. 9.) az 

árajánlatban szereplő összegben 2013. november 15-i határidővel. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Berényi András társulási elnök 

 

Hosszúpályi, 2013. november 19. 

 

 Berényi András sk. 

 elnök 

 

 

 

Forrás: A feladat várható költsége, ~300.000,-Ft a Társulás költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

 

 


