AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 80.
MELLÉKLET: 1db

TÁRGY: Javaslat fedezet biztosítására az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása” címő projekt keretében pótmunka beszerzéséhez

ELİTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK
2013. március 28-i ÜLÉSÉRE

ELİTERJESZTİ:

Horváth István polgármester

AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser

ELİADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:
MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
…./2013(…) …. határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerő többség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, sikeresen pályázott a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett
TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő pályázati
konstrukción.
A projekt megvalósítása a H & H Konzorciummal 2012. december 16-án kelt vállalkozási szerzıdés
értelmében megkezdıdött. A Hérosz Építıipari Zrt. konzorciumvezetı 2011. október 20-án
tájékoztatta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Hérosz Építıipari Zrt. ellen a
Fıvárosi Bíróság csıdeljárást rendelt el. A Vállalkozási szerzıdés 8.1. d) pontja alapján a vállalkozó
elleni csıdeljárás súlyos szerzıdésszegésnek minısült. Tekintettel arra, hogy a csıdeljárás a
többségében uniós támogatásból finanszírozott beruházás megvalósulását veszélyeztette, így a
szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelı a 222/2011.(X.27.)
szekszárdi öh. határozatával azonnali hatállyal megszőntette.
Az új közbeszerzési eljáráson az RZ-Szekszárd Konzorciummal (konzorciumvezetı „Reneszánsz”
Kıfaragó Zrt, konzorciumi tag: ZÁÉV Építıipari Zrt.) 2010. november 31-én megkötött
keretmegállapodás alapján 2012. július 4-i kezdéssel konzultációs eljárás került lefolytatásra. Az új
eljárást a Bíráló Bizottság 2012. augusztus 24-i ülésén érvényesnek ítélte és az ajánlat nettó értéke
nettó 1.509.700.525 Ft.
Mivel a HÉROSZ Zrt az épületet 20% készültségi fokkal hagyta ránk, a kivitelezés folytatásában is
derültek ki olyan szerkezeti eltérések, illetve idıközben használhatatlanná vált szerkezetek,
berendezések, melyek pótmunka megrendelését teszik szükségessé, melynek összege nettó
45.407.198 Ft.
2014-tıl a hagyományos filmszalagos mozifilm forgalmazás megszőnik, csak digitális formában
lehet a filmeket elérni. A Babits Mihály Mővelıdési Ház költségvetésében szerepel a meglévı
hagyományos vetítıgépek felújítása és üzembe helyezése, ami a fentiek miatt értelmetlen lenne. A
digitális vetítıgép és tartozékainak beszerzése többletköltséggel jár nettó 6.004.987 Ft összegben.
A pótmunka elvégzéséhez szüksége fedezet nettó 51.412.185 Ft nagyságú, azaz bruttó 65.293.475
Ft.
A 223/2012 (XII.12) sz. közgyőlési határozat alapján benyújtott NFÜ önerı kérelem elbírálásra
került, amely alapján az önkormányzat 13.560.475 Ft önerı kiegészítı támogatásban részesült az
Agóra projekt kapcsán. Az NFÜ önerı lehetıséget biztosít, hogy az adott projekten belül a soron
következı kifizetési kérelmek kapcsán további önerıigénylést adjunk be. Idén ismételten önerı
kiegészítést célzó kérelmet nyújtottunk be 28.703.906 Ft összegben, mely jelenleg elbírálás alatt
van. Az NFÜ önerıigénylés maximum 200.000 EUR lehet, mely sikeres igénylése esetén a
pótmunka költségére fedezetet biztosítana.

Az elıterjesztéshez mellékelten becsatolásra kerül a pótmunkákat tartalmazó fıösszesítés. A
részletes táblázatok a Pályázati és Közbeszerzési Osztályon megtekinthetık.

Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. március 26.
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a
TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
megvalósításához szükséges többletforrást, bruttó 65.293.475 Ft-ot a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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