
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. május 13-i ülésére 

 
 
 
3.napirend 
 
 

Előterjesztés címe és tárgya: „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis 
maior támogatás felhasználásával” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

 
Tárgykört rendező jogszabály: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
 
 

Előterjesztő:   Dr. Tankó Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző és 
    KP. Kft közreműködő szervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a Béke utca vis maior támogatással történő 
felújítsa kapcsán a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közreműködő közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztásáról.  

Az ülés óta eltelt időszakban tárgyalásokat folytattunk a szakértővel, valamint olyan 
gazdasági társaságokkal, melyek a szolgáltatást fizikálisan is tudják vállalni, valamint erre 
megfelelő engedélyekkel is rendelkeznek. 

Ennek megfelelően a szakértő elkészítette az ajánlattételi felhívást. A szolgáltatás korábbi 
éves díja és a három éves tervezett szolgáltatási időtartam alapján a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik azzal, hogy az építési beruházás becsült értéke 
eléri a nettó tizenötmillió forintot, de nem haladja meg a százötvenmillió forintot. Így a 
törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárás lefolytatása indokolt, mely költséghatékony és gyorsabb lefolyású. Az eljárás során 
legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.  

Javasolom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre a közszolgáltatás 
elvégzésére: 

a) ÚTÉPPARK KFT., 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. 
b) PLATZ-BAU Mélyépitö Kft., Székesfehérvár Móri út 88. 
c) Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását! 

Csabdi, 2014. május 8.  
 

     Dr. Tankó Károly  
       polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014 (V.13.) számú határozata 

„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” 
tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 

úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával”  tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás megindítása során az alábbiakról határoz: 



1., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít a „Csabdi, Béke utca károsodott 

szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyban 

2., a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 

felhasználásával” tárgyban a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját 
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

3., a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

a) ÚTÉPPARK KFT., 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. 
b) PLATZ-BAU Mélyépitö Kft., Székesfehérvár Móri út 88. 
c) Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  

 


