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2022. július 14-i ülésére
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása szerinti belterületi utak
felújítását célzó pályázat keretén belül a Mezőtúr, Tulipán utca és Földvári utca aszfalt
burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási
eljárás megindítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2022. (I.27.) képviselő-testületi
határozatban döntött a pályázat beadásáról, az 5400 Mezőtúr Tulipán utca 1464 hrsz. és Földvári utca
2232/29 hrsz. szilárd aszfalt burkolatának felújítására.
A pályázat eredményeképpen Mezőtúr Város Önkormányzata 37.904.450 Ft vissza nem térítendő
pályázati összegben részesült. A Támogatói okirat szerinti 65 %-os támogatási intenzitás mellett
kötelezően biztosítandó 35 % mértékű önerő, amelyre Mezőtúr Város Önkormányzatának
2/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 9. számú sorában található forrás biztosít
fedezetet.
A Támogatói okirat alapján a támogatási összeget tervezői feladatok elvégzésére, műszaki ellenőri
feladatok ellátására és építési beruházásra lehet fordítani.
A beruházás megvalósításának végső határideje 2023. december 31.
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2021.(VIII.12.) számú határozatában
döntött arról, hogy 4 évre szóló keretmegállapodást köt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel az alábbi három gazdasági
szereplővel a „Keretmegállapodás-útépítés, útfelújítás, kátyúzás” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként:
1. Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6710 Szeged, Szabadkai út 110.)
2. Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca
82.)
3. Szolnok Aszfalt Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.)
A keretmegállapodás teljes időtartama alatt a fent hivatkozott nyílt keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárással kiválasztott 3 nyertes ajánlattevő között szükséges külön közbeszerzés nélkül, ún. verseny
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újranyitási eljárással megversenyeztetni az adott konkrét műszaki tartalmat jelentő útépítési,
útfelújítási munkát, jelen esetben a Mezőtúr, Tulipán utca és Földvári utca útburkolatának felújítását.
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a tárgy szerinti
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot hoz létre. A
bírálóbizottság feladatainak ellátására az alábbi személyeket kéri fel:
1.
2.
3.
4.

jogi szakértelem: dr. Balla Vilmos aljegyző
pénzügyi szakértelem: Boross Boglárka gazdálkodási és adóügyi osztályvezető,
a beszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem: Petneházi Tamás műszaki ügyintéző
közbeszerzési szakértő: dr. Dagonya András felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó.

A Kbt. hatályos állapotára figyelemmel a választott közbeszerzési eljárás típusával összhangban
Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervében a fenti közbeszerzési eljárás alábbi
adatait rögzíteni kell:
Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó
eljárási rend

Mezőtúr,
Tulipán utca
és Földvári
utca aszfalt
burkolatának
felújítása

1 db Tulipán Nemzeti
utca és 1 db eljárásrend
Földvári utca
aszfalt
burkolatának
felújítása –
építési
beruházás

Tervezett
fajtája

eljárás

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

Keretmegállapodás 2022. július
alapján
verseny
újranyitás

Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

2022.
október 31.

Mezőtúr Város Önkormányzata felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót: dr.
Dagonya Andrást, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást.
Az előterjesztéssel kapcsolatos dokumentumok az előterjesztés elkészítésében közreműködő
ügyintézőnél (Gombás Sándor) megtekinthetőek.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2022. július 11.
…………………………
Szűcs Dániel
alpolgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
.…/2022.(VII.14) Képviselő testületi határozata
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása szerinti belterületi utak
felújítását célzó pályázat keretén belül a Mezőtúr, Tulipán utca és Földvári utca aszfalt
burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási
eljárás megindításáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. §ára és Mezőtúr Város Önkormányzata 17/2022. (I. 27.) képviselő-testületi határozatával elfogadott
Közbeszerzési Szabályzatára - az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúr Város közigazgatási
területén fekvő, kizárólagos tulajdonában lévő, 5400 Mezőtúr, Tulipán utca és Földvári utca
szilárd aszfalt burkolatának felújítására vonatkozó beruházást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny újranyitási eljárással indítja meg a keretmegállapodásos közbeszerzési
eljáráson nyertes alábbi ajánlattevők részére, a határozat mellékletét képező verseny
újranyitási felhívás és műszaki dokumentáció egyidejű megküldésével:
-

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6710 Szeged,
Szabadkai út 110.);

-

Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest,
Szugló utca 82.);

-

Szolnok Aszfalt Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.).

2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a tárgy
szerinti közbeszerzési eljárásban a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti
szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot hoz
létre. A bírálóbizottság feladatainak ellátására az alábbi személyeket kéri fel:
1.
2.
3.
4.

jogi szakértelem: dr. Balla Vilmos aljegyző
pénzügyi szakértelem: Boross Boglárka gazdálkodási és adóügyi osztályvezető,
a beszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem: Petneházi Tamás műszaki ügyintéző
közbeszerzési szakértő: dr. Dagonya András felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó.

3. A Kbt. hatályos állapotára figyelemmel a választott közbeszerzési eljárás típusával összhangban
Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervében a fenti közbeszerzési eljárás adatait
rögzíteni kell.
4. Mezőtúr Város Önkormányzata felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót: dr.
Dagonya Andrást, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást.
Felelős: Szűcs Dániel alpolgármester
Határidő: 2022. július 29.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
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A képviselő testület határozatáról értesül:
1.
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
2.
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
3.
dr. Balla Vilmos aljegyző Helyben
4.
Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
6.
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, Helyben
7.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Székhelyén

Mezőtúr, 2022. július 14.

Szűcs Dániel
alpolgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

