III. Fejezet
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt
nyílt közbeszerzési eljárásában
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
Karcag, járdafelújítások kivitelezési munkái.
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ
Jelen közbeszerzési műszaki leírás és dokumentáció az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján készült. A
közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedély
nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, továbbá építési hatósági tudomásulvételi
eljáráshoz nincs kötve.
1. Általános előírások
1.1. Az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedése,
mérete, mennyisége: a mellékelt helyszínrajz szerint.
Mennyiség:
1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig
2.Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti járdaszakasz
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz
Összesen:

246,3 m2
732 m2
56 m2
1034,3m2

1. 2. A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: A mellékelt tételes árazatlan
költségvetésben előírtak szerinti műszaki és minőségi követelmények szerint. A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(4) bekezdése alapján a
műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozásokat, továbbá a szabvány, műszaki engedély, műszaki
előírások, műszaki ajánlás megnevezéseket a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni.
1.3. Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: A
mellékelt helyszínrajz és tételes költségvetés alapján kell elvégezni a felújítási munkákat. A kivitelezés
során minden egyes felújított járdaszakasz szintjének akadálymentesen kell illeszkedni a meglévő
csatlakozó járdaszintekhez. Figyelemmel kell lenni a meglévő járdaszakaszban lévő közműfedlapokra,
az érintett üzletek bejáratának csatlakozására, valamint a kapubejárók és útcsatlakozásokra. A
szintek és rámpák kialakításánál az OTÉK (253/1997/XII.21.) Korm.rendelet – az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet 66. § (2) bekezdése szerinti, az
akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírásainak betartása kötelező! A meglévő felújítandó
járdaszakaszok meglévő szerkezetei elbontásra kerülnek. Az új szerkezet tömörített talajra, a
mellékelt költségvetési kiírás szerinti alappal és burkolatból készül. További részlet a mellékelt
költségvetési kiírásban és csatolt helyszínrajzon megtalálható. A kitermelt anyag elhelyezésének
költsége a kivitelezőt terheli. A meglévő szegély sárga kerámia kockáját a Városgondnokság
telephelyére kell beszállítani és tárolni.

1.4. Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt
elkészítendő munkákat: nincs ilyen.
1.5. Az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás
követelményei, - ha a beruházás előkészítése során készült - előzetes régészeti dokumentáció vagy
örökségvédelmi hatástanulmány: nem készült és nincs rá szükség.
1.6. Azon jogszabályok megjelölése, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi
feltételként határozza meg: a szerződéstervezet szerint.
1.7. A munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket: az 1.3.
pontban foglaltakon túl egyéb követelmény nincsen.
1.8. A munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli korlátozásokat
és időjárási körülményeket: a közbeszerzés tárgyát képező építési munkát a nyertes ajánlattevőként
szerződő Kivitelező legkésőbb a szerződés aláírásának napjától (kezdőnap) számított 20 naptári
napon belül köteles befejezni és a műszaki átadás-átvétel keretében a megrendelőnek átadni (a
kezdőnap a teljesítési határidőbe nem számít bele). Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja
munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő
legközelebbi munkanap. A megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a kivitelező, ha a
műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül megkezdődik. A nyertes ajánlattevőként szerződő
köteles a szerződés megkötésének időpontjára műszaki ütemtervet készíteni és megrendelőnek
átadni. A műszaki ütemtervet vonalas, legalább szakágankénti és heti bontásban kell elkészíteni és
annak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Épkiv.) 3. § (2) bekezdésének d) pontjában írt adatokat is tartalmaznia kell.
2. Részletes előírások
2.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Karcag,
járdafelújítások kivitelezési munkái.
2.2. Az építési munkahely megjelölése:
5300 Karcag,
1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig
158/1 hrsz
2.Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti
10/1 és
járdaszakasz
10/2 hrsz
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz
10/1 hrsz
A fenti területek Karcag Városi Önkormányzat tulajdonát képezik, az építési munkák elvégzését az
Önkormányzat tulajdonosként engedélyezte.
2.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása,
befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.): Jellemző méretek:
Mennyiség:
1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig
246,3 m2
2.Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti járdaszakasz
732 m2
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz
56 m2
Összesen:
1034,3m2
(A járdaszakaszok szélessége megegyezzen a meglévő járda szélességével)
2.4. Az építési eljárások, technológiák megnevezése: Meglévő aszfaltburkolat bontása, szegély
eltávolítása. A meglévő járdaalap profilozása és igazítása, majd a térkő lerakása. Továbbiak az 1.3.
pont szerint.

2.5. Az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): Meglévő
burkolat bontása, majd új burkolat kialakítása térkővel.
2.6. Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: az 1.8. pontban írtak szerint.
2.7. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek: a szerződéstervezet
szerint.
2.8. A megrendelő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép,
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): nincs ilyen.
2.9. Az építmény, az építési munka általános leírása: a telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés,
funkció, technológia, akadálymentesítés (fogyatékossággal élő személyek számára való elérhetőség),
üzemeltetés stb. követelményei: A járdák úttal való találkozását, csatlakozását úgy kell kialakítani,
hogy azokat mozgáskorlátozottak is tudják használni.
2.10. Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki
követelmények meghatározása: a tételes árazatlan költségvetés szerint és a vonatkozó Útügyi
Előírásoknak megfelelően.
2.11. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése: a kivitelező
köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, és a
vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes
rendeletben foglaltak betartására és betartatására.
2.12. Műszaki tervek: mellékelt helyszínrajz.
Karcag, 2018. január 25.
Városi Önkormányzat Városgondnoksága

