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ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 24-én tartandó ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a Rákóczi utca felújítására, továbbá a belterületi önkormányzati
utak kátyúzására kiírt pályázat ügyében
Tisztelt Képviselő-testület!

I.

„Rákóczi utca útfelújítása” közbeszerzési eljárás

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában
szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen
15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Rákóczi utca teljes útburkolatának
felújítására. A vállalt önerő összege 4 924 776 Ft, a teljes projekt költség bruttó 19 924 776
Ft.
A tervezett műszaki tartalom: AC11 kopó 50/70 jelű aszfalt gépi bedolgozása 5 cm vtg-ban
géppel, 1065 m hosszúságban, összesen 4538 m2 felületen történő szőnyegezése,
megerősítése, felújítása (biztosítva a keresztező utcák megfelelő becsatlakozását).
A tervezett műszaki tartalom, felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység. A kivitelezés
befejezési határideje 2018. június 30.
Az árajánlati felhívás 2018. április 11. – én került kiküldésre 15 kivitelezőnek. A 15
kivitelezőből 8-tól kaptunk visszajelzést, ebből 7 nyújtott be ajánlatot az ajánlattételi
határidőig, 2018. április 16-ig. Az ajánlatokat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megvizsgálta,
értékelte és az összességében legelőnyösebb ajánlatot választotta az eljárás nyertesének és
javasolja szerződéskötésre.
A beérkezett ajánlatok sorrendben a következők:
Ajánlattevő
Szabó – TLM Bt.
REQUINGENERAL KFT
Útkellene Kft.
SWIETELSKY
Magyarország Kft

Nettó ajánlati ár

16 000 000,-Ft
15 883 000,-Ft
17 017 500,-Ft
20 353 990,-Ft

Kivitelezés
Kopórétegre vállalt
tervezett
garancia
időtartama
4 nap
60 hónap
7 nap
36 hónap
5 nap
59 nap

36 hónap
12 hónap

Rajnai P&P Kft.
P-KOLOR Kft.
IN-WEST KFT.

26 115 000,-Ft
26 500 000,-Ft
26 981 150,-Ft

15 nap
25 nap
20 nap

24 hónap
24 hónap
24 hónap

A Bíráló Bizottság javaslata, hogy dr. Nagy Béla György polgármester, a Szabó – TLM Bt.
(2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.), mint az összességében legelőnyösebb árajánlatot adóval
kössön szerződést a kivitelezői feladatok ellátására.
A szerződéskötés várható időpontja 2018. május 3.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Szabó – TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza
u. 37.) kivitelezővel kíván szerződést kötni a Rákóczi utca útburkolatának felújítására. A
nyertes ajánlat tartalma: nettó ajánlati ár 16 000 000 Ft, a kivitelezés tervezett időtartama 4
nap, a kopórétegre vállalt garancia 60 hónap.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
II.

„Medgyesegyháza belterületi utak kátyúzása” közbeszerzési eljárás

A Rákóczi utca útfelújítás árajánlati felhívásával egy időben Medgyesegyháza belterületi utak
kátyúzási munkálatainak elvégzésére vonatkozó árajánlati felhívás is kiküldésre került
ugyanannak a 15 kivitelezőnek.
A tervezett műszaki tartalom (AC/11 meleg hengerelt aszfaltkátyúzás):





meglévő kátyúk dilatációs vágása, bontás, portalanítás
kátyúk bitumen emulzió belocsolása tapadó hídként szolgáló anyag
AC/11 meleg hengerelt aszfalt terítése 4 cm vastagságig
gépi tömörítés úthengerrel

A tervezett műszaki tartalom, felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység. A kivitelezés
befejezési határideje 2018. június 30.
A 15 kivitelezőből 7 nyújtott be ajánlatot az ajánlattételi határidőig, 2018. április 16-ig. Az
ajánlatokat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megvizsgálta, értékelte és az összességében
legelőnyösebb ajánlatot választotta az eljárás nyertesének és javasolja szerződéskötésre.

A beérkezett ajánlatok sorrendben a következők:
Ajánlattevő

TUBI-HANI KFT.
REQUINGENERAL KFT
Szabó –TLM Bt.
SWIETELSKY
Magyarország Kft
Rajnai P&P Kft.
P-KOLOR Kft.
IN-WEST KFT.

Vállalási díj
Ft/m2
bruttó 4 455
bruttó 5 334

Kivitelezés
Elvégzett munkára
tervezett
vállalt szerkezeti
időtartama
garancia
m2-től függ
24 hónap
- nap
24 hónap

bruttó 6500
bruttó 6 604

- nap
59 nap

24 hónap
12 hónap

bruttó 9 652
bruttó 11 176
bruttó 11 328,4

20 nap
30 nap
20 nap

24 hónap
24 hónap
24 hónap

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó TUBI – HANI KFT. (1211 Budapest,
Mansfeld P. u. 18.) kivitelezővel kíván szerződést kötni Medgyesegyháza belterületi utak
kátyúzási munkálatainak elvégzésére. A nyertes ajánlat tartalma: bruttó 4 455 Ft/m2, a
kivitelezés tervezett időtartama a m2- től függ, az elvégzett munkára vállalt szerkezeti
garancia 24 hónap.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: dr. Nagy Béla polgármester
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. április 20.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k.
jegyző

