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Tárgy: Útburkolati jelek felújító festése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Évről-évre szükséges az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közutakon
az útburkolati jelek felújító festése a forgalom biztonsága, illetőleg a balesetveszély
csökkentése érdekében. Javaslatunk szerint a munkát az Önkormányzat végeztesse el
megfelelő versenyeztetést követően.
A korábbi útfestés adataiból kiindulva a munkák elvégzése a városi úthálózat egészére
nézve bruttó összegben 4.600.000,- Ft fedezet biztosítását igényli, melyből adódó nettó
3.622.047,- Ft becsült érték közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás lefolytatását vonja
maga után. Ez magában foglalja valamennyi útburkolati jel felújító festését, ezen belül
sárga tartós útburkolati jel és szimbólum (pl. kerékpárutak és átvezetések), valamint
fehér tartós útburkolati jel (zebra és STOP jelek pótlása, javítása) is alkalmazásra kerülne. A fedezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 106 Önkormányzat III.
Dologi kiadások 6. Helyi utak fenntartása jogcímkód alatt rendelkezésre áll.
A vagyonrendelet értelmében az ajánlattételi felhívás jóváhagyása és az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők körének meghatározása a Polgármester hatásköre, ebben a nagyságrendben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hozza meg az eljárás eredményéről a döntést, a jegyző által jóváhagyott szakmai bizottság javaslata alapján.
Eredményes eljárás esetén a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való szerződéskötést követően várhatóan a nyár végén, ősz elején indulhat a munka, a hozzávetőleg
egy hónapos teljesítési időtartamra figyelemmel mindenképpen a kedvezőtlen időjárás
beállta előtt befejeződhet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszerzés jóváhagyására.
Határozati javaslat
útburkolati jelek felújító festéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő úthálózaton és burkolt közterületeken az útburkolati
jelek felújító festésére vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzésen kívüli beszerzési
eljárás lefolytatására.
Határidő: 2016. július 31. – a beszerzési eljárás megindítására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

