Tisztelt Érdeklődő!
A Derecskei Lakosoknak jogos igényük, hogy a város legnagyobb beruházásáról folyamatos és pontos
tájékoztatást kapjanak. Ennek érdekében az eddig eltelt időszakról az alábbiak szerint tájékoztatom.
Derecske Város Önkormányzata „Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése”
című projektje 2. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtására 2010. április 19-én került sor. A
dokumentáció benyújtását követően a pályázat több körös hiánypótláson, átdolgozáson ment keresztül,
míg végül 2011. május 19-én pályázatunkat támogatásra alkalmasnak ítélték. A támogatási döntést
követően a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSz) megkötésére 2011. július 19-én került sor az
Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSz) budapesti
irodájában. A projekt megvalósítás eseményei az alábbiak szerint zajlottak.
A TSz megkötését követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó beszerzési/közbeszerzési eljárások
lebonyolítása, melyek időrendi sorrendben a következők szerint alakultak.
1./ Közbeszerzés /megvalósítás/ Derecske Város Önkormányzata 2011. július 28. napján pályázati
eljárást indított a tárgyi projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása tárgyban. A
beszerzés kivételt képez a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alól. Az ajánlatok
értékelésére 2011. augusztus 04. napján került sor. A nyertes ajánlattevő Mátrix Audit Kft.-vel (székhely:
4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) 2011. augusztus 05-én került megkötésre a megbízási szerződés.
2./ Jogi tanácsadás
A kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésével 2011. augusztus 08. napján
megkezdődött a jogi tanácsadás szolgáltatás beszerzése. A beszerzés kivételt képez a Közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alól.
Az ajánlatok értékelésére 2011. augusztus 22. napján került sor. A nyertes ajánlattevő Dr. Uzonyi Ügyvédi
Irodával (székhely: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. I/15.) a megbízási szerződés 2011.
szeptember 14. napján került megkötésre.
3./ Tájékoztatás és nyilvánosság (megvalósítás)
A tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás 2011. augusztus 08.
napján indult meg. Az ajánlatok bontására 2011. augusztus 29-én került sor. A nyertes ajánlattevő Clarbis
Kft.-vel (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 18/D. I/4.) 2011. szeptember 20. napján került
megkötésre a megbízási szerződés.
4./ Projektmenedzsment feladatok ellátása
A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan a hirdetmény feladása
2011. december 23. napján történt meg, a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában a
Közbeszerzési Értesítőben 2012. január 04. napján jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2012. január hó
17. napja. Az ajánlatok értékelése a 2012. január 17-i bontást követően a 2012. január 25-én megtartott
bíráló bizottsági ülésen zárult le. Az összegezés 2012. február 01-én megküldésre került, a nyertes
ajánlattevő Régió Terv Kft.-vel (székhely: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.) 2012. február 13-án
került megkötésre a megbízási szerződés.
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5./ Mérnöki feladatok
A Mérnöki feladatok ellátására vonatkozó dokumentációk „a 20072013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 4/2011. Kormányrendelet alapján a Közreműködő
Szervezet részére 2011. november 24. napján megküldésre kerültek.
A közbeszerzési dokumentációt a KSz műszaki, szakmai szempontból megvizsgálta és 2012. január 19-i
levelében átdolgozásra javasolta. A Közbeszerzési törvény ez évi változása következtében a
dokumentációt teljes terjedelmében át kellett dolgozni, valamint az új törvényhez kapcsolódó
végrehajtási rendeletek és tanácsi útmutatók kihirdetésének elhúzódása végett az átdolgozott
dokumentáció megküldésére 2012. április 05-én került sor. A KSz a dokumentációt 2012. május 29-én
kelt levelében műszaki-szakmai szempontból feltételesen jóváhagyta.
A dokumentáció jogi szempontú minőségellenőrzés céljából 2012. május 31-én került megküldésre az
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: NFÜ KFF)
részére.
A közbeszerzési eljárásra vonatkozó minőségellenőrzési jelentést 2012. június 06-án kapta meg
Önkormányzatunk. Az észrevételek átvezetésre kerültek, az átdolgozott közbeszerzési dokumentáció
2012. július 09-én megküldésre került az NFÜ KFF részére, majd 2012. július 17-én megküldött
minőségellenőrzési tanúsítványban nem támogatták a vizsgált dokumentumok alapján az eljárás
megindítását. Az átdolgozott dokumentáció 2012. augusztus 01-én ismételten megküldésre került az
NFÜ KFF-nek. 2012. augusztus 09-én kelt minőségellenőrzési tanúsítványukban ismét nem támogatták a
vizsgált dokumentumok alapján az eljárás megindítását. 2012. augusztus 15-én az átdolgozott
közbeszerzési dokumentáció megküldésre került jogi szempontú minőségellenőrzésre, melyet az NFÜ
KFF 2012. augusztus 27-én kelt tanúsítványában az eljárás megindítását támogatta.
Ezt követően az ajánlati felhívás hirdetménye 2012. augusztus 28-án a Közbeszerzési Hatóság felé a
Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenése céljából megküldésre került, amely 2012. szeptember 07én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2012. október 17.
6./ Építés (szennyvízgyűjtés-Piros FIDIC, szennyvíztisztító telep, iszapkezelés létesítményei-Sárga
FIDIC)
A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó keretmegállapodás dokumentumai 2011.december 09.
napján a Közreműködő Szervezet részére véleményezésre megküldésre került. A dokumentumokat a KSz
műszaki, szakmai szempontból megvizsgálta és 2012. január 06-án kelt levelében átdolgozásra javasolta.
A Közbeszerzési törvény ez évi változása miatt a dokumentáció teljes terjedelmében át kellett dolgozni,
az átdolgozott dokumentáció megküldésére 2012. április 12-én került sor.
A KSz a dokumentációt 2012. április 20-án kelt levelében műszaki-szakmai szempontból feltételesen
jóváhagyta. A dokumentáció jogi szempontú minőségellenőrzés céljából 2012. május 14-én került
megküldésre az NFÜ KFF részére. Az NFÜ KFF a 2012. június 05-én kelt állásfoglalás tárgyú levelében a
dokumentáció ismételt átdolgozását kérte. A 4/2011. Kormányrendelet rendelkezései kimondják, hogy az
NFÜ minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki, jelen esetben a tanúsítvány helyett állásfoglalás került
kiadásra. A probléma megoldása érdekében megkereséssel éltünk az NFÜ KFF felé. Az NFÜ KFF a
közbeszerzési dokumentáció átdolgozását kérte a 2012. szeptember 03-án kelt levelében, mely jelenleg
még folyamatban van.
A kivitelező kiválasztására irányuló dokumentáció jóváhagyását követően valószínűleg október végén
megindíthatjuk a közbeszerzési eljárást és optimális esetben jövő év elején aláírhatjuk a kivitelezővel a
vállalkozási szerződést.
Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése
Cím: Derecske Város Önkormányzata, Derecske Köztársaság út 87.
E-mail: derecskeszennyviz@gmail.com
Honlap: www.dercsat.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Terület előkészítés (régészeti feltárás)
A projekt megvalósításához kapcsolódóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a létesítendő
szennyvíztisztító telep vonatkozásában régészeti próbafeltárás elvégzését írta elő, míg a létesítendő I.
számú energiaerdő vonatkozásában régészeti próbafeltárást, a II. számú energiaerdő vonatkozásában
régészeti megelőző feltárás elvégzését írta elő. A munkák elvégzése a területileg illetékes múzeum
kizárólagossága. A területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságával (székhely:
4026 Debrecen, Déri tér 1.) 2012. május 02. napján került megkötésre a megbízási szerződés. A régészeti
próbafeltárások és a régészeti lelőhely érintettségének meghatározása, valamint a próbafeltárással
érintett lelőhelyek eredeti állapotának helyreállítása 2012. június 25-én fejeződött be.
A régészeti munkák elvégzéséről szóló jelentés alapján elmondható, hogy a létesítendő szennyvíztisztító
telep területe régészeti jelenségekkel intenzíven fedett terület, ezért régészeti megelőző feltárást kell
végezni azon műtárgyak és esetleg tereprendezés helyén, ahol a beruházás földmunkái meghaladják a
felszíntől mért 30 cm mélységet.
Az I. számú energiaerdő vonatkozásában elmondható, hogy régészeti jelenségekkel nagyon gyéren fedett
terület, ezért a beruházás földmunkáira vonatkozóan régészeti szakfelügyeletet írtak elő.
A II. számú energiaerdő vonatkozásában elmondható, hogy régészeti jelenségekkel nagyon intenzíven
fedett terület, ezért a beruházás földmunkáinak megkezdése előtt a teljes területen régészeti megelőző
feltárást kell végezni, vagy olyan műszaki megoldást találni, amely a régészek által is elfogadott.
A leírtakból is kitűnik, hogy a projekt megvalósítás egy nagyon összetett folyamat, amely
várakozásunkhoz képest is lassabban halad.
Derecske Város Önkormányzata a cél megvalósítása érdekében továbbra is mindent megtesz a
beruházás sikeres lebonyolításáért, nincs olyan ok, amely arra enged következtetni, hogy a
beruházás meghiúsulhatna.
Kelt: D e r e c s k e, 2012. szeptember 12.
T i s z t e l e t t e l:
Bakó István
polgármester
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