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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2013. (IV. 4.) számú határozatában 

döntött a Gárdonyi Géza utcai ivóvízhálózat kiváltásáról.  A Liget utcai ivóvízhálózat állapota 

indokolttá teszi, hogy a Gárdonyi úthoz hasonlóan a rekonstrukció itt is megtörténjen. A 

kiváltáshoz rendelkezünk nyomvonal rajzzal és az ivóvíz szereléséhez szükséges anyagok 

kimutatásával. A munkák becsült átfutási ideje 20 munkanap, a költsége kb. nettó 8 millió Ft. 

Amennyiben a beruházást ebben az évben kívánjuk megvalósítani, függetlenül attól, hogy a 

Gárdonyi utcai kiváltás megvalósult, az egybeszámítási szabályokat kell alkalmazni. Ennek 

figyelembevételével a két kiváltás összköltsége 22 millió Ft körül alakul. A Közbeszerzési tv. 

(Kbt.) 10. § (1) bekezdése, valamint a Költségvetési tv. 67. § (1) bekezdés b, pontja alapján 

építési beruházásra a nemzeti közbeszerzési értékhatár 15 millió Ft (2013. január 1-től- 2013. 

december 3,1-ig). A Kbt. 122. § (7) bekezdés a, pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárást kell lefolytatnunk. A rendelkezésre álló „műszaki dokumentáció” nem alkalmas 

közbeszerzés lefolytatásra, az nem felel meg a Kbt. VII. fejezetében meghatározottaknak. 

Átlagosan ilyen dokumentáció elkészítésének határideje (geodéziai felmérés, 

közműegyeztetések miatt) egy hónap, ez sürgős esetben minimálisan csökkenthető. A 

tervezés költsége kb. 300-500 eFt.  

Az ajánlatkérési dokumentáció a tervek és az árazatlan költségvetés megléte után készíthető 

el. Elkészítésének határideje kb. 1 hét. Az ajánlati dokumentáció részét képező ajánlattételi 

felhívást a testületnek kell elfogadnia.  

Hirdetmény nélküli eljárásnál elég három ajánlat beszerzése. A Kbt. 41. § szerint az 

ajánlatkérő részére megfelelő időt kell biztosítania pályázat elkészítésére. Ennek időtartamát 

konkrétan nem határozza meg, de 2-3 hétnél rövidebb beadási határidő nem életszerű. A 

beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület határoz. Eredményes eljárás esetén az eredmény 

megküldését követő 10. nap után köthető meg a vállalkozási szerződés. A Kbt. hatálya alá 

tartozó kivitelezési munkákat az Építés Felügyeletnek be kell jelenteni. A bejelentés 

megérkezését követő 15 napon belül az Építési naplót nem lehet megnyitni.  

Fentieket figyelembe véve a beruházás teljes megvalósulási ideje a tervezésre vonatkozó 

ajánlatkéréstől a műszaki átadásig ideális esetben is több mint 100 nap, de ezt az időjárási 

viszonyok nagymértékben befolyásolják kedvezőtlen irányba. A Dél- Nógrádi Kft. éppen az 

időjárási viszonyok miatt október 15. után nem engedélyez és végez bekötéseket, a beruházás 

pedig eddig az időpontig nem is kezdődhet el.  

Javasoljuk, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az időjárási viszonyok 

függvényében kezdődjön el a beruházás. 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget utcai ivóvízvezeték kiváltásához  
szükséges döntés meghozataláról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Liget utcai ivóvízvezeték 
kiváltásáról. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a közbeszerzési eljárás tendertervének elkészítésére három ajánlattevőtől kérjen be 
ajánlatot. 
Határidő:2013. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 
a közbeszerzési eljárás lebonyolításár három vállalkozótól kérjen be ajánlatot. 
Határidő:2013. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 

4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a beérkezett ajánlatokat döntési 
javaslattal terjessze be a képviselő-testületi ülésre. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 

az ajánlattételi felhívást terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

6. A Képviselő-testület a tenderterv elkészítésére és a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására költségvetésében 1 MFt összeget biztosít. 

 
7. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a kivitelezési ajánlatok elbírálásával 

egyidőben a megvalósításhoz szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze be 
a Képviselő-testület ülésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 

 

Pásztó, 2013. szeptember 19. 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


