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2510 DOROG, BÉCSI ÚT 79-81.
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ELŐTERJESZTÉS
Dorog Város Képviselő-testületének 2021. december 2-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Dorog Város Önkormányzat 2021. évre tervezett beruházásainak kiegészítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Dorog Város Önkormányzata a Mosonyi Albert utca Otthon tér és a P+R parkoló közötti szakaszának, valamint a
Wesselényi utcai lakótelep út- és járdaburkolatának felújítására kérelmet nyújtott be állami támogatásra.
A támogatás elbírálása 2022. év elején várható, így a kivitelezési folyamat meggyorsítása érdekében feltételes
közbeszerzési eljárás kiírása indokolt, mely szükségessé teszi Dorog Város Önkormányzatának 2021. évi
közbeszerzési terve módosítását. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53.§ (6) bekezdése szerint

feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot,
projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog
benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának
megjelenésére – és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Fent leírtakat a következő határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé megtárgyalásra és
elfogadásra:
Határozati javaslat
1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonyi Albert utca Otthon tér és a P+R parkoló
közötti szakaszának, valamint a Wesselényi utcai lakótelep út- és járdaburkolatának felújítását elvégezteti,
amennyiben a munkálatok állami támogatásban részesülnek.
2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonyi Albert utca Otthon tér és a P+R parkoló
közötti szakasza, valamint a Wesselényi utcai lakótelep út- és járdaburkolata felújításának közbeszerzési
eljárásával a 1. számú melléklet szerint a 2021. évi közbeszerzési tervét kiegészíti.
3. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feltételes közbeszerzési
eljárás lefolytatásával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2021. november 29.

Dr. Tittmann János sk.

1. számú melléklet

Dorog Város Önkormányzatának
2021. évi közbeszerzési terve
Közbeszerzés tárgya
és tervezett
mennyisége

Irányadó
eljárási
rend

Kültéri SMD LED fal
beszerzése

nemzeti

1 db kültéri SMD LED fal
(min. 5*4 m-es aktív
méretű eredményjelzővel)
beszerzése és a tervek
szerinti elhelyezése

Villamos energia
beszerzés
900 000 kWh
Általánosfelhasználási célú
villamos energia
értékesítés,
400 000 kWh közvilágítási
célú villamos energia
értékesítés

nemzeti

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
megindításának
teljesítésének
tervezett
várható
időpontja
időpontja
I. Árubeszerzés
Kbt.112. §
2021. I.
2021. IV.
(1)
negyedév
negyedév
bekezdés
b) pont
szerinti
nyílt
eljárás
Kbt. 112. §
(1)
bekezdés
b) pont
2021. II.
2 éves
szerinti
negyedév
időtartam
nyílt
eljárás
Tervezett
eljárás
fajtája

II. Építési beruházás
”Mária utca út és
járdaburkolat
felújítása”
4600 m2 útburkolat,
2800 m2 beton térkő
burkolatú járda,
1250 m2 beton térkő
burkolatú parkoló felújítása

nemzeti

„Dorog, Mária utca
zöldben 2020” építésszerelés kivitelezés
87 m2 piac épület építése,
669,7 m2 térburkolat
készítése,
5338 m2 zöldfelület
fejlesztés

nemzeti

„Dorog, Mosonyi,
Wesselényi út
burkolat felújítása
Mosonyi:
70 m3 bitumenes burkolat,
892 m2 beton térkő
burkolat készítése
Wesselényi:
58 m3 bitumenes burkolat,
400 m2 beton térkő
burkolat készítése

nemzeti

Kbt. 115. §
(1)
bekezdés
szerinti
nyílt eljárás

Kbt. 112. §
(1)
bekezdés
b) pont
szerinti
nyílt eljárás

Kbt. 115. §
(1)
bekezdés
szerinti
nyílt eljárás

2021. II.
negyedév

2021. III.
negyedév

2021. IV.
negyedév

2022 III.
negyedév

2021. IV.
negyedév

2022. I.
negyedév

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió

Megjegyzés

V. Szolgáltatási koncesszió
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Dr. Tittmann János sk.
polgármester

