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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 477/2015.(X.26.) számú határozatával a „Parkfenntartási 
szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” 
elnevezésű uniós eljárásrendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött. A Képviselő-testület 1/2016. (I. 14.) Kt. határozat alapján a 
TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel 2016. február 01. napjával 
megkötésre került a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 
közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár 
egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés. 
 
A felek a szerződést 36 hónapos határozott időtartamra vagy nettó 135.000.000,- Ft 
keretösszeg kimerüléséig kötötték, a szerződés 2016. február 1-jén lépett hatályba. A 
keretösszeg kimerülése nem történt meg, de a 36 hónapos határozott időtartam 2019. 
január 31. napjával lejár. A szerződés módosítására négy alkalommal került sor, az 
utolsó módosítás 2018. június 30. napján történt. 
 
A Képviselő-testület a 356/2018. (X. 26.) számú határozatával már döntött a 
közbeszerzési eljárás előkészítéséről és megindításáról, a feladattal dr. Turi Ákos felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadót bízta meg. 
Azonban tekintettel a jogszabályok változására, illetve hogy egy ilyen nagyságú eljárás 
kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe – felülvizsgálni az érintett területeket, 
meghatározni a pontos feladatvégzést, elkészíteni a kiírást – az előkészítés elhúzódott. 
A leírtak alapján javaslom a jelenleg futó szerződés további meghosszabbítását az új 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig és a nyertes ajánlattevővel való szerződésig, de 
legkésőbb 2019. április 30. napjáig annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatos 
legyen. 
 
A közbeszerzési eljárás az ülés napjáig megindításra kerül. 
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 

közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái 
Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés 

meghosszabbításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 01. napjától 
hatályos, TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel kötött „Parkfenntartási 
szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” 
elnevezésű szerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig és a nyertes ajánlattevővel 
való szerződésig, de legkésőbb 2019. április 30. napjáig, az előző 2019. január 31-jén 
lejáró szerződés utolsó mosósításával azonos tartalommal meghosszabbítja. 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 

 
Határid ő: 2019. január 31. – szerződés megkötésére             
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