
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

„DÁMFI Mérnöki Iroda Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel való
megszüntetése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A városi közvilágítási rendszer karbantartását évek óta az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. végzi. Az üzemeltetésre vonatkozó díjat 2018. tavaszán jelentősen megemelték, ezért a
Képviselő-testület 2018. május 30-án megtartott testületi ülésén arról döntött, hogy a város
közvilágítási rendszerének karbantartására több ajánlatot kíván beszerezni.
Az eljárás lebonyolítása során a DÁMFI Mérnöki Iroda Kft. ajánlata bizonyult a
legkedvezőbbnek. Ezt követően a Képviselő-testület 305/2018. (VIII. 08.) számú
határozatával arról döntött, hogy megbízza a DÁMFI Mérnöki Iroda Kft-t a Gárdony Város
közvilágítási rendszerének karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárás teljeskörű
lebonyolításával.
A közbeszerzési eljárás előkészítése azonban több évet vett igénybe, kedvező ajánlatok
eléréséhez nagyon fontos pontos adatokat kellett megadni arról, hogy
- milyen típusú világítótestből hány darab található a településen,
- hány darab világítótest található kijelölt gyalogos átkelő helyen vagy nagyforgalmú

csomópontokban, amely miatt az esetleges meghibásodást rövidebb határidővel – 48 óra –
kell kijavítani.

A fenti adatok 2018 decemberében nem álltak rendelkezésünkre, ezért az E.ON-tól kértük be
azt. Az E.ON Zrt. azonban szintén az adatai pontosítását végezte egy országos programja
keretében, amely Gárdonyt is érintette. A kisfeszültségű hálózat adatait AUTOCAD alapú
digitális térképre vitték fel vezetékszakasz, oszlop, lámpa és a hozzá tartozó adatok
felbontásban. Ennek keretében először a helyszínen felmérést végeztek, hogy melyik
trafókörzet melyik áramköréről van ellátva az adott oszlop, érintésvédelmi vizsgálatot is
folytattak, és minden oszlopról fényképet készítettek, amin látható a kódolás, az azonosítás,
az oszloptípus, lámpatípus.
A dokumentumokat 2020. januárban szolgáltatta részünkre az E.On Zrt.. Az adatszolgáltatás
azonban nem volt teljeskörű, 2020. február 25.-i levelükben közös tulajdonra hivatkozva
jelezték, hogy a lámpatestek, fényforrások pontos típusáról és teljesítményéről szóló adatokat
csak díj ellenében adják át Gárdony Város Önkormányzat részére. Ezt követően
tájékozódásképp árajánlatot kértünk be a hiányzó adatokra vonatkozóan.
A közbeszerzés megindításához hiányzó adatok díja: 136 km x 0,8 x 5400 Ft/km = 587 520 Ft
+ Áfa (27%), azaz bruttó 746 150 Ft.
Az elmúlt évek alatt az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel fennálló szerződés
folyamatosan hosszabbítva lett. 2019. decemberben a szolgáltatói díj 2.795,- Ft/db/év + Áfa
összegről 3.000,- Ft/db/év + Áfa összegre emelkedett.
Az elmúlt évben a Dámfi Mérnökiroda Kft.-t többször felkértük a közbeszerzés
megindítására, azonban elmondásuk szerint a hiányzó adatok miatt a közbeszerzési ár nem
mutatna valós számokat.
A Dámfi Mérnöki Iroda Kft. levelében jelezte, hogy a szerződésben rögzített feltételeit már
nem tudja tartani, javasolják a szerződésük közös megegyezéssel való megszüntetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt megbízási szerződést
megszüntető szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megszüntetéséről készült szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Tóth István polgármester

Tóth István
polgármester

Készítette: Écsi Zsanett szervező


