
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

            Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2019. augusztus 28-i ülésére 

 
Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Kerékpárút létesítése Kistarcsán 
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” tárgyú közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2018. (IX. 20.) sz. határozatával 
úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a PM_KEREKPARUT_2018 kódszámú, 
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
- A projekt címe: Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés céljából 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út, Raktár körút, Eperjesi 

út 1., Széchenyi út 61., Szabadság út 48., Késmárki u. 15., Hősök tere, Deák Ferenc u. 
1., HÉV megálló Kórház, Kistarcsa, Zsófialiget 

- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 3145, 1848/4, 0237, 0236, 
3144/20,3144/25, 357/2, 1697, 1878/13, 354/1, 1237/3, 0235, 1640/41, 442 

- A pályázati konstrukció száma: PM_KEREKPARUT_2018 
- A projekt összes költsége: Bruttó 136 697 335 Ft 
- A projekt támogatás terhére elszámolható költsége: Bruttó 129 862 468 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: Bruttó 6 834 867 Ft 
 
A tervezett beruházás vonatkozásában az Önkormányzat jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 
A beruházás önrésze a 2019. évi költségvetésben tervezésre került, a támogatói döntés alapján a 
fedezet rendelkezésre áll. 
 
Az Auchan Magyarország Kft. a Raktár krt. és Fenyves út területén, a cég tulajdonában lévő 
burkolt vízelvezető árokra 2016. decemberben készíttetett tervet annak zárt csapadékcsatornává 
történő átépítésére, mivel a csapadékárok a rajta lévő átereszeknél és a Boróka utcánál 
alkalmanként kilépett a mederből és elöntést okozott. A tervre a vízjogi engedélyt 
megszerezték, azonban az építési munka forráshiány miatt nem kezdődött meg. A fentiek miatt 
a Raktár krt-i kerékpárút nyomvonalát át kellett terveztetnünk, a nyomvonalat a gyalogjárda 
mellé helyeztük, oly módon, hogy a Kórház kerítése mellett lesz a járda és az út felé a 
kerékpárút. A tervnek az eredeti tervhez képest így több lett a műszaki tartalma, ezáltal 
magasabb lett a tervezett költség.  
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A pályázatban szereplő előzetes kivitelezői költségvetés és a közbeszerzés megindítása között 
eltelt egy év. Ezen időszak alatt az építőiparban jelentős áremelkedés következett be. A 
közbeszerzés becsült költségének meghatározására bekért indikatív ajánlat bruttó 142.129.110.- 
Ft összegben érkezett. 
 
A beruházás teljes tervezett költsége, a 2019. évi költségvetés módosításban a Képviselő-testület 
2019. augusztus 28-i ülésére előterjesztésre kerül.  
 
A beruházás keretében Budapest felől a H8-as HÉV Kistarcsa Kórház megálló aluljárójáig 
meglévő kerékpárút meghosszabbítása történik két irányban: a város fő központja felé a 
Szabadság út mentén közös gyalog- és kerékpárút megépítése az Eperjesi útig, déli irányban a 
Raktár körút mentén vezetett önálló kerékpárút kiépítése, illetve kerékpáros nyom kijelölése. 
Továbbá Kistarcsa Kórház HÉV megálló aluljárójában akadálymentesítésre, a kerékpárút 
nyomvonala mellé és a város több pontjára 200 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló 
kihelyezésére kerül sor. A kerékpárút nyomvonala a mellékelt ábrán jelölésre került (1. számú 
melléklet). 
 
Mivel a beruházás pályázatban tervezett költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a 
kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Figyelemmel arra, hogy a benyújtott pályázat 
vonatkozásában támogatási szerződés még nem áll rendelkezésünkre, továbbá a mellékelt 
ábrán jelölt terület tulajdonosától (Magyar Állam) a kerékpárút építéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás szükséges, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés és a tulajdonosi 
hozzájárulás rendelkezésre állása.  
 
A beruházás a 2019. évi összesített közbeszerzési tervben nem szerepel, így azt módosítani 
szükséges. 
 
Mellékelem a „Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
céljából” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, a Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás megindítására vonatkozó Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt (2. számú melléklet). Az előterjesztés készítésének időpontjában a 
felhívás és dokumentáció pontosítása még folyamatban van.  
 

A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
 
1. MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. 
Cím: 5137 Jászkísér, Silye Sámuel utca 2. 
E-mail: melyepbau2006kft@gmail.com 
Képviselő: Barna Roland 
 
2. AMBÍCIÓ Kft.  
Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép. 3. em. 22/A. 
E-mail: ambitonkft@gmail.com 
Képviselő: Naghiyev Vugar 
 

3. VIANOVA 87 Zrt. 
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Email: iroda@vianova.hu 
Képviselő: Szőke Attila Antal 

mailto:melyepbau2006kft@gmail.com
mailto:iroda@vianova.hu
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4.  PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.  
Cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
E-mail: puhitarn@puhitarn.hu 
Képviselő: Somogyi Lajos 
 
5.  GARDEN-SYSTEM Kft. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 87. 
E-mail: gardensystemkft@gmail.com 
Képviselő: Egyed László 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2019. augusztus 29. 
Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 9. 10.00 óra 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2019. szeptember 25. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. október 3. 
Hatálybalépés napja: Támogatási szerződés hatályba lépése és a tulajdonosi hozzájárulás 
rendelkezésre állásának napja 
Teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépését követő 9 hónap  

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összesített 
közbeszerzési tervét az alábbi ponttal egészíti ki: 

 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

II. Építési 
beruházás      

Kerékpárút 
létesítése 

Kistarcsán a 
kerékpáros 

infrastruktúra 
fejlesztése 
céljából  

Kistarcsa, Szabadság 
úton 424,7 m 
kerékpárút, a Raktár 
körúton 536,2 m 
kerékpárút 
megépítése, 200 db 
kerékpártároló 
építése, 
akadálymentesítés  

Nemzeti 
értékhatárt 

elérő 
eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás  

2019. augusztus 2020. június 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

mailto:puhitarn@puhitarn.hu
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Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” tárgyban kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívást 
elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” megnevezéssel kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek 
küldi meg: 
 

• MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. (székhely: 5137 Jászkísér, Silye Sámuel utca 2., 
képviseli: Barna Roland) 

• AMBÍCIÓ Kft. (székhely:1114 Budapest, Bartók Béla út 15. D. ép. 3. em. 22/A., 
képviseli: Naghiyev Vugar)  

• VIANOVA 87 Zrt. (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67., képviseli: Szőke 
Attila Antal) 

• PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34., 
képviseli: Somogyi Lajos) 

• GARDEN-SYSTEM Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 87., 
képviseli: Egyed László) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” tárgyú beruházásra 
legfeljebb 111 912 685 Ft + áfa, azaz bruttó 142 129 110 Ft fedezetet biztosít, ezen felüli 
ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 15. 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 


