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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Képviselő-testület a 477/2015. (X. 26.) Kt. 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 az 1/2016. (I. 14.) Kt. határozata 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 Képviselő-testület a 356/2018. (X. 26.) Kt. határozatával döntött a közbeszerzési 
eljárás előkészítéséről és megindításáról. 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 Képviselő-testület döntött a 
szerződés 2019. április 30. napjáig történő meghosszabbításáról. 
 
A kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult és új eljárás indítása vált 
szükségessé, ezért a 130/2019. (IV. 25.) Kt. határozatában a Képviselő-testület a 
szerződés 2019. június 30. napjáig történő hosszabbításról döntött. 
 
Az új szerződés előkészítésének folyamata rendkívül nagy munkát igényel műszaki és 
szakmai szempontokból. Az időközben ténylegesen bekövetkezett változások, az 
igények megfelelő előkészítése, és a kiírás kidolgozása miatt a folyamat elhúzódott, 
ezért a Képviselő-testület a folyamatos feladatellátás érdekében a 199/2019. (VI. 27.) 
Kt. határozatában az újabb hosszabbítás mellett döntött 2019. december 31-ig. 
 
A pontos műszaki paraméterek, feladatmeghatározások, területfelmérések, 
pontosítások és bekövetkezett környezeti változások által felmerülő újabb igények 
miatt a munkafolyamatok elhúzódtak, az előkészítés nem fejeződött be. Az 
önkormányzati választások után az új testület részéről felmerülő elképzelések, 
szándékok beépítése, feldolgozása hosszabb folyamat, annak tükrében egy új 
szerződés kiírása, egyéb feladatellátás megtervezése több időt igényel. Ennek 
tisztázása érdekében, illetve a folyamatos feladatellátás - kiemelve a téli feladatellátást 
- miatt kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szerződés újbóli meghosszabbítására 
2020. január 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig.  
    
Az igényeknek megfelelő minőségű és idejű munkavégzés ellátásának alapfeltétele a 
munkanemek megfelelő mértékű ellentételezése. Ennek érdekében a vállalkozóval 
történt egyeztetés után – figyelembe véve a gazdasági környezet változásait – a 
mellékelt táblázatban szereplő munkadíjak kerültek kialakításra, melyeket a vállalkozó 
2020. január 1-jétől érvényesíthet az elvégzett munkafolyamatok ellentételezéseként. 
 



A szerződésben rögzített gondozandó területek megosztása a konzorciumi felek külön 
megállapodása alapján történik. A feladatellátásért a konzorciumi felek egyetemleges 
felelősséggel tartoznak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 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 
időtartamának meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 1. napjától 
hatályos, a 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 2020. szeptember 30. napjáig a mellékelt szolgáltatási díjakkal 
módosítva meghosszabbítja, a további szerződéses rendelkezések változatlanok. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére.  
 
Határidő: 2019. december 31. – a szerződésmódosítás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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