
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-99/2018.     Tárgy: „Kiszombor Nagyközség  

Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. 
Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 
tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő 
munkák megrendelése 

       Mell.: 1 pld. árajánlat 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 180/2017.(X.5.) KNÖT 
határozatában megállapította, hogy „Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás 
fejlesztése I/2. Ütem” című TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a Délút Kft. (Székhelye: 6750 
Algyő, Kastélykert út 171.) tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásra benyújtott 
érvényes árajánlatok közül a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.; 
ügyvezető: Juhász Lóránt) adta az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – érték 
arányt tartalmazó érvényes ajánlatot. Az ajánlat ára: nettó 140.976.772,-  Ft.  
 
A kivitelezési munkák során felmerültek olyan előre nem látható költségek, melyek az építési 
beruházás teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunkák 
megrendelését indokolják. 
 
A Délút Kft-vel 2017. október 12-én megkötött vállalkozói szerződés 4.5 pontja a pótmunka 
fedezetével kapcsolatosan az alábbiakról rendelkezik: „A Megrendelő által megrendelt 
pótmunkák fedezetére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§ alapján a nettó vállalási ár 
5%-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, amely az előre nem látható feladatokra 
és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet 
és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható fel.” 
 
A kivitelezési munkák során 2018. március és május hónapban a Délút Kft 
pótmunkaigényeket jelentett be, mely bejelentéseket a Képviselő-testület elfogadta és 
biztosította a szükséges összegeket a vállalkozói szerződésben szereplő 5 %-os tartalékkeret 
terhére. Az eddig pótmunkaként meghatározott önkormányzati saját forrás összege 
5.454.418.- Ft + ÁFA, bruttó 6.927.111.- Ft volt. Ezzel a szerződésben foglalt tartalékkeret 
kimerült. 
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2018. június 19-én a kivitelező helyszíni egyeztetéseket követően az alábbi csapadékvíz 
hálózaton végzendő újabb kiegészítő munkákra nyújtotta be árajánlatát: 
 
1. Óbébai utca 1. szám előtt a kiépített 60 m folyóka széle és az úttest közötti rész feltöltése, 
tömörítése 60 m2-en 595.140.- Ft + ÁFA 
2. Nagyszentmiklósi u. CS-4-3-1 szakaszára további 3 db 30x30 víznyelő akna telepítése 
97.500.- Ft + ÁFA 
3. Kör u. - Csatorna u. sarok zárt csapadék csatoma nyomvonal elhúzása járda alá 
iránytörésekkel és meder burkolás megépítése a Csatorna u. 45. szám végéig 440.600 Ft + 
ÁFA 
A három szakaszon végzendő kiegészítő munkák összértéke 1.133.240.- Ft + ÁFA azaz bruttó 
1.439.215.- Ft, melyet az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítani.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. június 21. 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 
tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délút Kft. (Székhelye: 
6750 Algyő, Kastélykert út 171.; ügyvezető: Juhász Lóránt) által a jelen határozat mellékletét 
képező kiegészítő munkákra vonatkozó árajánlatot nettó 1.133.240,- Ft + ÁFA (bruttó 
1.439.215.- Ft) összegben elfogadja, azok elvégzését szükségesnek tartja és megrendeli az 
árajánlatban szereplő összegért. 
 
A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a kiegészítő munkák 
megrendelésére, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Délút Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 82/A. 
- Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.) 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


