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Szászi Tamás osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a 2020. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt egy évben kialakult új kátyúk, vápás süllyedések, hálós repedések, csatorna és víznyelő
aknák, rácsok környéki felületi javítások elvégzése a tavasz folyamán szükségessé vált.
A mellékelt ajánlati felhívás a 2020-as úthibák javítására irányul. Előzetes felmérés eredményeként a
kátyúzás hozzávetőlegesen 200-250 m2 útfelületet érint. A tervezett munkák becsült költsége a
közbeszerzési értékhatárt nem éri el.
A kátyúzási munkák sürgősségére tekintettel kérem a testület felhatalmazását, hogy az ajánlatkérési
eljárás eredményeként döntsek a kivitelező személyéről, és vele a 2020. évi kátyúzási munkák
elvégzésére, a mennyiségtől és a beérkezett árajánlatoktól függően szerződést kössek, amennyiben
Aszód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati
rendelet: „Utak, járdák, közterületek karbantartása költséghelyen rendelkezésre keretösszeget nem
haladja meg az ajánlat.

Határozati javaslat
Aszód város Képviselő-testületének
…/2020. (IV…..) határozata
a 2020. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
1). Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzati kezelésű utakon a keletkezett és
meglévő úthibák javítását szükségesnek tartja, és az útburkolati javításokat a legkedvezőbb ajánlatot
adó kivitelezővel elvégezteti. Az úthibák javításának fedezete Aszód Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú ökt. rendelet értelmében: „Utak, járdák, közterületek
karbantartása” költséghelyen rendelkezésre áll.
2). Az 1). pont megvalósítására felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásnak
megfelelően az ajánlatkérési eljárást elindítsa, és az „Utak, járdák, közterületek karbantartása”
költséghelyen jóváhagyott keretösszeg erejéig kiválassza a kivitelezőt, valamint a kivitelezésre
szerződést kössön.
Felelős: Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Határidő : 2019. július 31.
Aszód, 2020. április 15.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
dr. Ballagó Katalin
jegyző
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Aszód Város területén lévő úthibák javítási munkáira
A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés műszaki leírása, illetőleg a minőségi és
teljesítmény-követelményei
Aszód város területén végzendő kátyúzási, útjavítási munkák elvégzése.
Az árajánlatot az alábbiak szerint kérjük összeállítani: hozzávetőlegesen 200-250 m2
kátyúzási, útjavítási munka átlagosan 4 cm vastagságban, AC-11 (régi AB11) hengerelt
aszfaltterítéssel.
Az alábbi feladatokra kérünk ajánlatot:
1. Kátyúzás 4 cm vastagságban:
o sérült burkolatrész gépi körbevágása
o aszfalt burkolat bontása
o előkészítés aszfaltozáshoz (seprés, szárítás, kellősítés stb.)
o AC 11 hengeraszfalt terítés, hengerlés
o bontási törmelék elszállítása
2. Kátyúzás 4 cm-es vastagság feletti része cm-kénti egységárban.
3. Szennyvízaknák és víznyelők szintre emelése
4. Nyomvonal jellegű süllyedések helyreállítása:
o süllyedt felületek kibontása
o kibontott felület tömörítése
o CKT-val történő kiegyenlítés
o 4 cm vastag aszfalt réteg
5. Szőnyegezés 4 cm vastagságban
Az ajánlattételt kérjük az átláthatóság és összehasonlítás megkönnyítésére az ajánlattételi
felhívásban szereplő táblázatos formában összesíteni szíveskedjenek.
A becsült mennyiségek tájékoztató jellegűek, a munkavégzést helyszíni bejárás és
területátadás előzi meg.
Az ajánlat benyújtási határideje: 2020. május 7. (csütörtök) 10 óráig
Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot
nem tudunk figyelembe venni.
A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:
-

az ajánlattevő megnevezését és
„Aszód Város Önkormányzati kezelésű útjainak kátyúzása 2020” feliratot.

Az ajánlati borítékok bontási időpontja:
2020. május 7. (csütörtök) 10:15 óra Aszódi Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája
A tervezett szerződéskötés ideje: A pályázatok benyújtását követő 2 héten belül.
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A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 5 hét, megfelelő időjárási körülmények
esetén.
A teljesítés helye: Kátyúzás esetében a kivitelezés megkezdése előtt megjelölt konkrét
helyszíneken, ahol a tényleges mennyiségekről a munka elvégzése után felmérés készül.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A munka elvégzését követően Vállalkozó
teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről műszaki témában illetékes
személy aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla
befogadását követően a fizetés határideje 30 nap.
A Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy, és egyben kapcsolattartó: Szászi
Tamás 06/30 816 0458 és Tóth János 06/30 207 3912.
Benyújtandó dokumentumok
o végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
o egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti
helyi adó hátralékkal nem rendelkezik;
o öt évnél nem régebben végzett építési beruházásoknál vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági
határozat nem állapította meg;
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés
c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
Az ajánlatokat táblázatos bontásban az alábbiak szerint kérjük csoportosítani:
Megnevezés
kátyúzás 4 cm vtg. –ban, kátyúzás
kátyúzás, 4 cm vtg. feletti rész 1 cm –
kénti vastagságának díja
szennyvíz aknák és víznyelők szintre
emelése
nyomvonal jellegű süllyedések
helyreállítása
szőnyegezés 4 cm vastagságban
referencia értékelés

Bruttó egységár
Ft/m2
Ft/m2

Adható pontszámok
10
5

Ft/db.

2

Ft/m3

3

Ft/m2

2
5

Az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő kivitelező a pályázat nyertese.
Egyéb kitétel: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Aszód, 2020. április 28.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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