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Javaslat a Héja- Sólyom csomópont burkolatának helyreállítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Héja- Sólyom csomópont helyreállítására 2015-ben kiviteli terv készült, az annak 

megfelelő kivitelezésre 5.4 millió forintos árajánlat érkezett, a Képviselő-testület  101/2015. 

(IX.8.) határozatával azt elfogadta. 

 

A szerződés megkötésére nem került sor, tekintettel arra, hogy igény merült fel csökkentett 

műszaki tartalmú, ebből következően kevesebb költséggel járó változatok kidolgozására. 

 

A csomóponton korábban munkálatokat végző kivitelezővel szemben fennálló garanciális 

igények érvényesítése elhúzódott végül a granciális javítások műszaki átvételére 2016. 

szeptember 8. napján kerület sor. 

 

A Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság döntése alapján ajánlattételi felhívást 

bocsátottunk ki a kiviteli tervben szereplő műszaki tartalom csökkentésével, helyszíni szemle 

alapján, legfeljebb 2 millió forint bekerülési összeggel, az ajánlattételi felhívást hét 

ajánlattevő kapta meg. 

 

A felhívásra 5 ajánlat érkezett, az ajánlattevők a helyszíni szemlét követő előzetes konzultáció 

során felhívták a figyelmet arra, hogy a kiviteli tervdokumerntációban meghatározott műszaki 

tartalom  a károsodás veszélye nélkül jelentősen  nem csökkenthető. 

 

A beérkezett ajánlatok: bruttó árakon: 

 

Dami Bt.  (Ipolydamásd):   5.262.626 Ft  

 

UCM Kft. (Vác):    5.002.276 Ft 

 

Út-Finis Kft. (Nagymaros)  4.716.272 Ft 

 

MX JOS Kft. (Budapest)  4.660.379 Ft 

 

Hedút ’91 Kft. (Pilisvörösvár) 4.607.853 Ft 

 

 

A műszaki tartalom mindegyik árajánlatnál megegyezik. A műszaki tartalom a 2015-ben 

készített engedélyezési-kiviteli tervhez képest egy tételében módosul, az alapozás 5 

centiméterrel vékonyabb. A csomópont felújításánál elsődleges szempont, hogy a jelenlegi 

részben szórt, részben vasúti beton talpfákkal megerősített út helyett a Héja - Sólyom utca 

csatlakozása aszfaltburkolatot kapjon, a vízelvezetés szakszerű kivitelezésével. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni a szakfelügyeletet a 

DMRV Zrt.-től, mert a közműegyeztetés során megállapításra került, hogy a munkaterület 

ivóvíz közművel érintett.  A kivitelezői árajánlatok a teljes beruházás költségét fedezik, 

kivéve az esetleges műszaki szakfelügyelet megrendelését. 

 

Javasolom, hogy a Bizottság – az MX JOS Kft. ajánlatának elfogadását támogassa. 

 



 

 

 

 

Kismaros, 2016-10-12 

 

 

 

 

                                                                                    Neubauer Rudolf 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottsága az MXJOS Kft. árajánlatának elfogadását támogatja. 

 

Felelős. Elnök 

Határidő: a Képviselő-testület következő ülése 

 

 

 

 


