
Előterjesztés 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 12-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a Gáborján Dózsa György utca (hrsz 414/2) aszfaltút 400 m-es 
szakaszának és az Arany János utca (hrsz 389) aszfaltút 200 m.:.es szakaszának felújítását 
végző kivitelező szervezet kiválasztásához 

Előterjesztő: Mező Gyula polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gáborján Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont (c) 
pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítása - pályázati kiírásra a Dózsa György 
utca és Arany János utca aszfalt burkolatának felújítására. 
A Belügyminiszter önkormányzatunkat a BMÖGF/107 .:. 6 /2017. iktatószámú miniszteri 
döntésnek megfelelően 14 999 436 ,- Ft, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer
négyszázharminchat forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás 
intenzitása 85 %-os, ami azt jelenti hogy a támogatás felhasználása során 
önkormányzatunknak a 15 % saját forrást biztosítani kell. 
Az útfelújítást a következő műszaki tartalom alapján kell elvégezni. 
Dózsa György utca aszfaltút 400 m. hosszban és 3 méter szélességben ( 1200 m2) történő 
felújítása 5 cm vastag AC16 alap aszfaltburkolat készítésével, és 4 cm vastag ACll kopó 
aszfaltburkolat készítéssel, az útszakasz mindkét oldalán 1 méter szélességben földpadka 
rendezés. 800 m2 földpadka. 
Arany János utca aszfaltút 200 m. hosszban és 3 méter szélességben (600 m2) történő 
felújítása 5 cm vastag AC16 alap aszfaltburkolat készítésével, és 4 cm vastag ACll kopó 
aszfaltburkolat készítéssel, az útszakasz mindkét oldalán 1 méter szélességben földpadka 
rendezés. 400 m2 földpadka. 
Az útfelújítás nem építési engedély köteles, és az összege nem éri el a nemzeti 
közbeszerzésekre vonatkozó összeghatárt. 
Az egyszerű közbeszerzési eljárás során ajánlattételi felhívásunkra három ajánlattevő 
megküldte ajánlatát, és az ajánlatok értékelése alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megjelölő kivitelező szervezet az EGBERSTONE KFT.' Az ajánlati ár nettó 
13.932.000.- Ft+ 3.761.640.-ft ÁFA. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborján Dózsa György utca 
(hrsz 41412) aszfaltút 400 m-es szakaszának és az Arany János utca (hrsz 389) aszfaltút 200 
m-es szakaszának felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztása című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 



Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborján Dózsa György utca 
(hrsz 414/2) aszfaltút 400 m-es szakaszának és az Arany János utca (hrsz 389) aszfaltút 200 
m-es szakaszának felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű 

beszerzési eljárás lefolytatását követően az alábbiakat állapítja meg: 

• a beszerzési eljárás érvényes és eredményes; 
•a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:.EGBERSTONE KFT. 4025 Debrecen Piac u. 53. 
•ajánlati ár: nettó 13.932.000.- Ft+ 3.761.640.-ft ÁFA. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező szervezettel, az EGBERSTONE KFT-vel a 
feladat ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 

Határidő: 2018 április 30. 


