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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP
E-szám: 21/2017.
Tárgy: Döntés a „Belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése,
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: dr. Visnyai Noémi
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése
Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. február 15.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015-ben, „A település közterületén a szilárd és murvaborítású utak javítása”
megnevezéssel indított eljárás alapján kötött vállalkozási keretszerződések 2016.
december 31-i dátummal hatályukat vesztették. A vonatkozó közfeladat ellátásának
biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás indítása vált szükségessé.
Az új közbeszerzési eljárás műszaki tartalma a 2016. évben elnyert vis maior
támogatás miatt immár kiegészülne a vízi létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal
is. Fentiek alapján a közbeszerzés műszaki tartalma az alábbi feladatcsoportokra
vonatkozik:
 Általános úthelyreállítási munkák, murvás (föld-) utak karbantartása, felújítása,
építése.
 Szilárd burkolatú utak, járdák, terek karbantartása, felújítása, építése.
 Vízi létesítmények és műtárgyak karbantartása, felújítása, építése.
E keretszerződés alapján készülnek el az alábbi, vis maior támogatásban részesült útés vízilétesítmény-helyreállítási munkák is:
 Ebr 309892: a Muflon utca 100 folyóméteres szakaszának helyreállítása.
 Ebr 322298: helyreállítási munkák történnek a következő területeken: Barack
utca – 360 folyóméter, Szilva utca – 250 folyóméter, Pók utcai árok – 300
folyóméter, Ördögárok meder – 120 folyóméter.
 Ebr 324047: Lombos utca és árok helyreállítása 300 folyóméteres szakaszon,
Ady Endre utcai árok helyreállítása 627 folyóméteres szakaszon.
A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi törvény 115. § (1) és (2)
bekezdése alapján, a nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás keretében, legalább 5 gazdasági szereplő ajánlattételi felhívásával kerül
lefolytatásra.
A közbeszerzés (3 évre vonatkozó) becsült nettó értéke: 259,75 millió forint.
A nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat három éves időtartamra keretszerződést
köt, amelyben egységárak alapján határozzák meg az egyes konkrét kivitelezési
munkák díját. A 2017. évre a fenti 3 db vis maior pályázat kivitelezési költségei lettek
betervezve, az aszfaltos és murvás útjavítás, vízelvezetés és lakossági útépítési
együttműködés költségvetési keretösszege mellett. A 2018. és 2019. évek esetében a
szokásos költségvetési keretek mellett a vis maior események költsége, a jövőbeni
eseményekre figyelemmel, becsléssel került megállapításra. Utóbbi a feltételes
közbeszerzés körébe tartozik, tehát az Önkormányzat az eljárást megindító
felhívásban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bizonytalan jövőbeli
esemény elmaradása esetén az Önkormányzatot kötelezettség nem terheli.
Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárást a
tavaszi útkarbantartási munkák mielőbbi megkezdése miatt, még a közbeszerzési terv
elfogadását megelőzően indokolt megkezdeni, így az eljárás indításához a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. A vonatkozó költségtételek a közbeszerzési tervben
szerepelni fognak.
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A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2017. február 15.
Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés a „Belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése,
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul a „Belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek építése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításához.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

