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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. június 18-i rendkívüli ülésére 
 
 

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Hunyadi út útépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Hunyadi út építésének terveit az Önkormányzat már 2007. évben elkészíttette, de fedezet és 
pályázat hiányában a beruházás nem valósulhatott meg. 2014 decemberében lehetőség 
kínálkozott, mivel a Kormány 1826/2014. (XII. 23.) számú határozata alapján Kistarcsa 
Város Önkormányzata, feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 120 millió forint 
támogatásban részesült. Az összeget a Magyar Államkincstár 2014. december 30-án átutalta 
az Önkormányzat számlájára, 2015. december 31-ig történő, utólagos elszámolási 
kötelezettséggel.  
A Képviselő-testület 2/2015. (I. 07.) sz. határozatában döntött arról, hogy a megítélt 
támogatásból az alábbi önkormányzati feladatokat kívánja megoldani: 
− Kistarcsa, Hunyadi utca útépítés 748,42 fm hosszan, tervezett költsége: 98 millió Ft,  
− Kistarcsa, Gesztenyés Óvoda nyílászáró csere, tervezett költsége: 39 millió Ft. 

 
A támogatás felhasználásának megjelölésekor a Hunyadi utcai útépítés költségei a 2007-ben 
elkészült engedélyezési tervdokumentáció alapján kerültek becslésre. A terv engedélyezése 
során a tervező az érvényben levő Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő tervkorszerűsítési  
nyilatkozatot adott ki. Ez alapján az eredeti 5 cm AB-11 aszfalt kopóréteg, 15 cm CKT 
alapréteg és 20 cm kavics helyett 5 cm AC-11 kopóréteg, 5 cm AC-11 kötőréteg, 15 cm CKT 
alapréteg és 25 cm homokoskavics került előírásra. A közbeszerzési eljáráshoz kidolgoztattuk 
az útépítés kiviteli tervét és hozzá kapcsolódó költségvetési kiírást. Ennél a tervfázisnál 
kértük, hogy a korszerűségi nyilatkozat szerinti pályaszerkezettel, 3 db kitáblázott 
forgalomcsillapító küszöbbel (fekvőrendőr) és a HÉV átjárónál piros színű térkőburkolattal 
készüljön el a terv. Közvetlenül az út mellett levő HÉV bevágás miatt elkerülhetetlen több 
mint 200 fm szalagkorlát és az útkorszerűsítésnek megfelelő közvilágítás megépítése is, 
melyeket az engedélyezési terv nem tartalmazott. A későbbi csapadékvíz elvezető rendszer út 
alá kerülő 50 cm átmérőjű csapadékvíz átereszek is beépítésre kerülnek. A járdák és az 
útpadka közé további szikkasztóteknők is betervezésre kerültek. 
 

 

 



Ezen műszaki tartalom emelések a bekerülési költség megemelkedéséhez vezettek. A 
„Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindításáról 119/2015. (V. 27.) sz. határozatában döntött a képviselő-testület. Az eljárás 
folyamán, a tárgyalások alatt pontosításra került a műszaki tartalom, aminek következtében 
jóval a rendelkezésre álló fedezeten felüli ajánlatok érkeztek be. A Bíráló Bizottság 2015. 
június 15-én megtartott ülésén javasolta a képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa az eljárást 
eredménytelenné. 
 
A 2015. évi költségvetési rendeletben a 2015. január 15-én megkötött támogatási 
megállapodásnak megfelelően 98 millió forinttal került tervezésre a Hunyadi út 
útépítése. A módosított műszaki tartalomnak megfelelően, a beruházási célhoz szükségessé 
váló többlet fedezet (120 350 000 Ft) az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése 
fejlesztési tartalék keretösszege terhére biztosítható. 
 
Ahhoz, hogy a megítélt támogatás lehívásra kerülhessen, feltétlenül szükséges a 
pontosított műszaki tartalommal, újabb eljárás megindítása, ezért a 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervet is módosítani szükséges. 
 
Mellékelem a „Hunyadi út útépítése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt.  A felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. §. (7) 
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítását 
kezdeményezi. 

Javaslom, hogy az eredeti eljárásban megkeresett cégek közül, a referenciát hiánypótlásban 
sem igazoló Kft. helyett másik ajánlattevő kerüljön bevonásra, tehát a felhívás az alábbi 
cégeknek kerüljön kiküldésre: 

• Vianova 87 Zrt.  
cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67.  
képviseli: Szőke Attila  
tel.: 06-1-420-4473  
fax: 06-1-276-4113  
e-mail: iroda@vianova.hu 

• Penta Kft.  
cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.  
képviseli: Nagy Gábor   
tel.: 06-28-529-050  
fax: 06-529-070  
e-mail: iroda@pentakft.hu 

• Hajdú és Társai Kft. 
cím: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24. 
képviseli: Hajdú Zsolt, ügyvezető  
tel: 06-1-430-3080 
fax: 06-1-430-3160 
e-mail: hajdu@hajdu.hu 
 

 
 
 



A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2015. június 19. 
Ajánlattételi határidő: 2015. június 24. 11.00 óra 
Bontás: 2015. június 24. 10.00 óra, Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. július 3. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. július 15. 
Műszaki átadás: 2015. október 8. 
Teljesítés határideje: 2015. november 30. 
 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 

 

 

1. sz. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervét az alábbi ponttal egészíti ki: 
 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

 I. Árubeszerzés  
    

 II. Építési beruházás  
    

Hunyadi út útépítése 

 
nemzeti 

 
 

Kbt. III. rész, 
122.§ (7) a) 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli eljárás  

2015. június 19. 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

2. sz. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése” 
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a mellékelt ajánlattételi 
felhívást elfogadja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése” 
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi 
felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 



 
• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67., képviseli: Szőke Attila)  
• Penta Kft. (cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e., képviseli: Nagy Gábor)  
• Hajdú és Társai Kft. (cím: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24., képviseli: Hajdú 

Zsolt, ügyvezető) 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése” 
megnevezésű beruházás kivitelezésére legfeljebb 92 913 386 Ft + Áfa, azaz bruttó 118 
000 000 forintot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló 
fejlesztési tartalék terhére történő átcsoportosítás útján, ezen felüli ajánlatok esetében 
fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

 

Kistarcsa, 2015. június 16. 
 
 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


