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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. október 27-ei rendkívüli, nyütülésére

Hiv. szám: DV/12155/2022. Tárgy: Javaslat az "52101. jelű országos közút
Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelöhely
tervezése" tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány város településen halad át az 52101 jelű országos közút, elnevezése szerint Taksonyi út
(helyrajzi száma: 033), melynek a Nyugati-lakópark kömyezetében esö szakaszán buszmegállók helyezkednek
el. A buszmegállók megközelítése gyalogosan balesetveszélyes, mivel az országos kÖ2Mt nagy forgahnat
bonyolít, hÍszen a Délegyháza írányából érkezök is ezen útvonalat használják. A 033 helyrajzi számú, 52101.
jelü országos közút jelenleg még - a térítésmentes vagyonátadás folyamatban van - Dunavarsány Város
Onkormányzatának tulajdonában, valamint a Magyar Közút Nonprofít Zrt. kezelésében van. A
gyalogosátkelöhely terveit az Utügyi műszaki szabványban és a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartásával
kell elkészíteni, a szükséges közmüegyeztetések és adatszolgáltatás kérések elvégzésével, továbbá geodéziai
felmérés és alaptérkép készítésével, útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terv készítésével,
közvilágítás tervezésével, az építéshez szükséges hozzájámlások és engedélyek megszerzésével.

A tervezési feladat részét képezi az engedélyezési dokumentádó készítése, az építési engedélyezési
folyamat lebonyolítása, tovabbá olyan kiviteli tervdokumentáció elkészítése, mely alkalmas a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A tervezés elvégzésére javasolt olyan tervezö megbízása, aki szakmai gyakorlattal rendelkezik utak és
tartozékainak tervezésében. A tervezés becsült költsége: nettó 5. 300. 000 Forint, az elözetesen bekért indikatív
árajánlatkérés alapján.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) az "52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelőhely tervezése"

tárgyában beszerzési eljárást indít;
b) az a) pont szerinti eljárásban meghivja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:

1. ALTERKER Kft. (1028 Bp., Kövidinka u. 6.);
2. Értékterv Kft. (2045 Törökbálint, Józsefliegyi utca 84.);
3. INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Orczy út 16. 1. em. 4. );
4. Innostruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. );
5. iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga u. 11.);

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerintí ajánlattevők
részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:
azonnal

Polgármester

A határozatíjavaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
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Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az eloterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezetö

Dunavarsány, 2022. október 26.
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