
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

„A NAGYATÁDI VÁROSKÖZPONT TÖBBCÉLÚ FEJLESZTÉSE A KÖZÖSSÉGERŐSÍTÉS 

JEGYÉBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI PROJEKTELEMEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSÁRÓL 

 
 
Nagyatád Város Önkormányzata „A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” 

című, DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007 azonosító számú európai uniós pályázat megvalósítása érdekében 

meghirdetett építési, felújítási, bővítési, infrastruktúra fejlesztési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának eredményeként 2010. nyarán vállalkozási szerződéseket kötött a K+K Bau Profil Zrt.-vel a 

„Vásárcsarnok átépítésére, akadálymentesített illemhely kiépítésére”, továbbá a „Művelődési Ház átalakítására, 

felújítására, Kávézó kialakítására”. 

 

A munkaterületek a szerződések megkötését követően átadásra kerültek, a Művelődési Ház kivitelezési 

munkálatait 2010. augusztus 26-án, míg a Vásárcsarnok felújítását 2011. január 17-én kezdte meg a vállalkozó.  

 

A projektelemek kivitelezése folyamatos volt, azonban az építési tevékenységek nem haladtak megfelelően. A téli 

időszakot követően, késő tavasszal az Önkormányzat műszaki munkatársaival, a menedzsment szervezettel és a 

műszaki ellenőrrel történt egyeztetéseket, valamint az építési napló bejegyzéseinek áttekintését követően 

megállapításra került, hogy a magas építési tevékenységet végző vállalkozó a kivitelezési munkálatokat nem 

megfelelő létszámban látta el, így a munkálatokkal nem a megfelelő ütemben haladtak. A probléma a vállalkozó 

felé jelezve lett mind az építési koordináció keretein belül, mind az építési naplóban.  A többszöri figyelmeztetése 

ellenére a vállalkozó 2011. május végén a munkavégzést teljesen megszüntette. A munka megszüntetésének 

hátterében pénzügyi és műszaki akadályközlés állt, amelyet az önkormányzatnak egyik létesítménynél sem állt 

módjában elfogadni, ezért ismételten felhívta a vállalkozó figyelmét arra vonatkozóan, hogy a kivitelezési 

munkálatokat a vállalkozási szerződésekben rögzített határidők betartásával, megfelelő létszámban és 

intenzitással végezze. A vállalkozó a Művelődési Ház kivitelezését 25 %-os, míg a Vásárcsarnok kivitelezését 50 

%-os készültségi fokban valósította meg. 

 

Mivel a Vállalkozó a többszöri figyelmeztetések ellenére sem folytatta a szerződések tárgyát képező építési, 

kivitelezési munkálatokat - ezzel veszélyeztetve az Európai Unió által támogatott projekt megvalósulását -, a 

szerződésekben rögzítetteket nem teljesítette, ezért az Önkormányzat a vállalkozási szerződéseket 2011. 

augusztus 25-én azonnali hatállyal felmondta. 

 

A vállalkozási szerződések felmondását követően az önkormányzatnak ismételten közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatnia a fennmaradt magasépítési munkálatok vonatkozásában, amelyhez kapcsolódóan az állapot felmérési 

munkálatok, továbbá az eljárás megindításához szükséges műszaki dokumentációk átdolgozása megtörtént. A 

közbeszerzési eljárás 2012. decemberében megindításra került. 


