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MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Bíráló Bizottság
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Osztály
Az előterjesztést véleményezi:
Városi Közbeszerzési Bizottság
E L Ő T E R J E S Z T É S
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. augusztus 25-i ülésére

A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására meghirdetett, belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat
kivitelező kiválasztási folyamat közbeszerzési eljárás eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium, mint Támogató 2022. március 31. napján kelt BMÖFT/1-5/2022. iktatószámú
miniszteri döntésnek megfelelően 37.904.450,- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszáznégyezernégyszázötven forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Mezőtúr Város Önkormányzatát,
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 vonatkozó pályázatát az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 549700 azonosító
számon rögzítettek szerint.
A miniszteri döntés alapján a kapott támogatást Mezőtúr Város Önkormányzata kizárólag szilárd
burkolatú közutak felújítása, út tartozékainak felújítása, egyéb közvetlen költség (pl. tervezés,
közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) megvalósítására használhatja fel.
Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2022. (I. 27.) képviselő-testületi határozatában döntött a
támogatásból megvalósuló Tulipán utca (hrsz. 1464) és a Földvári utca (hrsz. 2232/29) felújításáról,
biztosítva hozzá a szükséges önerőt.
A kivitelező kiválasztására Mezőtúr Város Önkormányzata a hatályos „Keretmegállapodás-útépítés,
útfelújítás, kátyúzás” tárgyú keretmegállapodás keretén belül verseny újranyitási eljárással ajánlatot kért
be a Tulipán utca és a Földvári utca felújítására.
Az ajánlatkérés a műszaki dokumentációban rögzítettek szerint került kiírásra az alábbi főbb
szempontok szerint:
Földvári utca
Út osztályba sorolása: B.VI.C
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Forgalmi sávok száma: 1
Építési hossz: 230,6 m
Pályaszerkezet szélessége: 4,0 m
Burkolat típusa: Hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet
Építési helyszín kezdőpontja: Földvári úti csomópont
Építési helyszín végpontja: A kezdő csomóponttól 230,6 méterre

A meglévő hengerelt aszfalt burkolat profilozó marását követően követően 4,0 m szélességű, 4+1,5 cm
vastagságú hengerelt aszfalt burkolat építése tervezett, valamint a teljes utcahosszon kétoldali,
nemesített padka építése szükséges. A felújítási szakasz esetében az útpálya két oldalán elvégzésre kerül
a földpadka rendezése, legalább 1 méter szélességben, valamint nemesített padka készítése 10 cm
vastagságban, 50 cm szélességben, ezzel is elősegítve a pályaszerkezet jövőbeli károsodásainak
megelőzését. Az aszfaltozási munkák előtt a sérült, rongálódott alépítményi szerkezeteket cserélni
szükséges. Az útpálya burkolt szélső magassági vonalvezetésének változásai miatt a meglévő burkolat
kapubejárók szintbeli csatlakozásait ki kell alakítani.
Tulipán utca
Út osztályba sorolása: B.VI.C
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Forgalmi sávok száma: 2
Építési hossz: 502 m
Pályaszerkezet szélessége: 5,5 – 6,0 m
Burkolat típusa: Hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet
Építési helyszín kezdőpontja: Petőfi Sándor utcai csomópont
Építési helyszín végpontja: Puskin utcai csomópont
A meglévő hengerelt aszfalt burkolat profilozó marását követően követően 5,5-6,0 m szélességű, 4+1,5
cm vastagságú hengerelt aszfalt burkolat építése tervezett, valamint a teljes utcahosszon kétoldali,
nemesített padka építése szükséges. A felújítási szakasz esetében az útpálya két oldalán elvégzésre kerül
a földpadka rendezése, legalább 1 méter szélességben, valamint nemesített padka készítése 10 cm
vastagságban, 50 cm szélességben, ezzel is elősegítve a pályaszerkezet jövőbeli károsodásainak
megelőzését. Az aszfaltozási munkák előtt a sérült, rongálódott alépítményi szerkezeteket cserélni
szükséges. Az útpálya burkolt szélső magassági vonalvezetésének változásai miatt a meglévő burkolat
kapubejárók szintbeli csatlakozásait ki kell alakítani.
Az ajánlattételi felhívásokban előírt határidőig (2022. augusztus 11. 13:00) 3 darab, azaz három darab
ajánlat érkezett.
Ajánlatkérőnek az eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezete:
nettó 44.316.960 Ft
A tervezett építési beruházás szerződés szerinti teljesítési határideje: a Vállalkozási szerződés hatályba
lépésétől számított 60 nap.
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek
ismertetésre:
Ajánlattevő neve: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6710 Szeged Szabadkai út 110.)
Ajánlati ár (nettó forint): 45.393.910 Ft. (bruttó 57.650.266 Ft)
Ajánlattevő neve: Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest Szugló utca
82.) Ajánlati ár (nettó forint): 53.113.463 Ft. (bruttó 67.454.098 Ft)
Ajánlattevő neve: Szolnok Aszfalt Kft. (1084 Budapest Rákóczi tér 3. 2/18.)
Ajánlati ár (nettó forint): 44.268.744 Ft. (bruttó 56.221.305 Ft)
Az ajánlati felhívás V.2. pontja alapján az ajánlattevő a verseny újranyitása során csak a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet
a Kbt. 105.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján.
A Stravaco Kft., a keretmegállapodás 182. 484. 467. 486. és a 300. sorszámú tételei tekintetében jelen
verseny újranyitása során ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlatot nyújtott be, ezért ajánlata a Kbt.
73.§ (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.
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Fentiek figyelembevételével a közbeszerzési szakértő szakmai előterjesztésével összhangban a Bíráló
Bizottság határozatba foglalta az eljárás eredményének meghatározására vonatkozóan az előterjesztés
melléklete szerinti javaslatait.
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt a közbeszerzési
eljárás eredményéről.
A döntés meghozatala során a képviselő-testület név szerinti szavazással dönt.
Az előterjesztéssel kapcsolatos dokumentumok az előterjesztés elkészítésében közreműködő
ügyintézőnél (Petneházi Tamás) megtekinthetőek.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2022. augusztus 17.

Szűcs Dániel
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2022 (VIII. 25.) képviselő-testületi határozata

A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására meghirdetett, belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat
kivitelező kiválasztási folyamat közbeszerzési eljárás eredményéről
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 „Tulipán és Földvári utca felújítása” tárgyú
„Keretmegállapodás-útépítés, útfelújítás, kátyúzás” tárgyú keretmegállapodás keretén belül verseny
újranyitási ajánlatkérési eljárás kapcsán megállapítja, hogy az eljárás EREDMÉNYES, az eljárás
keretében beérkezett ajánlatok közül a Stravaco Építőipari Kft. (6710 Szeged, Szabadkai út 110.)
ajánlata ÉRVÉNYTELEN, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontja alapján.
2.) Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tulipán és Földvári utca felújítása” tárgyú,
keretmegállapodás keretén belül verseny újranyitási ajánlatkérési eljárás kapcsán megállapítja, hogy
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó és érvényes ajánlatot tevő Szolnok Aszfalt Korlátolt
Felelősségű Társaság (1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.) a nyertes ajánlattevő.
3.) Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy „Tulipán és Földvári utca
felújítása” tárgyú, keretmegállapodás keretén belül verseny újranyitási ajánlatkérési eljárás kapcsán a
vállalkozási szerződést Mezőtúr Város Önkormányzata, a Szolnok Aszfalt Korlátolt Felelősségű
Társasággal (1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.) az ajánlati árral megegyezően nettó 44.268.744 Ft.
+ 27 % ÁFA, azaz bruttó 56.221.305 Ft összegben kösse meg, Mezőtúr Város Önkormányzata a
2022. évi költségvetésében, a tervezett beruházás megvalósításához szükséges 20.410.089 Ft önerőt
a 20/2022. (I. 27.) képviselő-testületi határozat szerint biztosította.
4.) Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Mezőtúr Város polgármesterét
az eljárásban nyertes ajánlattevővel való szerződés aláírására, és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szűcs Dániel polgármester
Határidő: összegzés kiküldését követően közbeszerzési törvényi határidő szerint
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
3. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egységei, Helyben
5. Városi Közbeszerzési Bizottság tagjai, Helyben
6. Ajánlattevők, Székhelyén
Mezőtúr, 2022. augusztus 25.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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