
KÖZLEMÉNY 

Tisztelt Lakosság! 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 18-án tartott ülésén 

döntött a szennyvízprogrammal érintett utcák helyreállításáról.  

A Képviselő-testület a szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében a programban szereplő 10 

cm-es vastagságú zúzott köves helyreállításon túl további 20 cm vastagságú zúzott kő beépítést 

fedezi, illetve a kapubejárók szintbeli csatlakozásának kiépítését. 

A munkákat a kivitelező előre láthatóan ebben az évben elvégzi! 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

120/2014(VIII.18). sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Körösladány Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a „Földutak  felújítása” tárgyában indított 

közbeszerzési eljárásban a Lakitelch  Kft. ( 5000 Szolnok, Kertész út 24/a) és a Türei és Társa 

Kft. (2740 Abony, Munkácsy M. út 4.) ajánlatevők ajánlatát a Kbt. 74 §(1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja, mivel a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget. 

 

Az eljárás nyertese a Krupatechnika Kft. (5231 Fegyvernek, Ady E. út 13/a.)  ajánlattevő, mivel ajánlata 

érvényes és alkalmas, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. Nettó 

ajánlati ár: 86.253.553.- Ft+ÁFA.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a Krupatechnika Kft. (5231 Fegyvernek Ady E. 

út 13/a) ajánlattevővel. 

Határidő: Értelemszerűen.  

Felelős: Kardos Károly polgármester 

 

A szerződés aláírásra került! 

 

A Képviselő-testület az aszfaltozott utakkal kapcsolatban úgy döntött, hogy valamennyi érintett utca 

teljes szélességű aszfaltozását elvégezteti, ütemezve. 

Az teljes szélességű helyreállítás a szennyvízprogram keretében megvalósuló sávos helyreállítást 

követően 2 ütemben történik, mely ütemek közül jelenleg az első ütem megvalósítása érdekében 

került sor a szerződés kötésre. 

Az első ütemben 2 utca (az időjárás függvényében illetve a sávos helyreállítások kivitelezését 

figyelembe véve) esetleg nagyobb műszaki tartalom megvalósítása is lehetséges ebben az évben, míg 

a többi érintett utca 2015. június 30-ig készül el. 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2014(VIII.18). sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Aszfaltozott utak 

helyreállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a COLAS Út Zrt.(1033 Budapest, Kórház 

utca 6-12. I.em) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek  

nyilvánítja, mivel az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be.  

 

Az eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)  ajánlattevő, mivel ajánlata 

érvényes és alkalmas, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette, 

135.299.417.- Ft. 



Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a szerződést kösse meg.  

 

Amennyiben a szerződés kötés valamilyen okból nem jön létre, abban az estben  a második legkedvezőbb 

ajánlatot tevővel a Soltút Kft.-vel (6320 Solt Kecskeméti út 34.) kösse meg a szerződést. A Soltút Kft. 

árajánlata 137.139.291.- Ft. 

Határidő: Értelemszerűen.. 

Felelős: Kardos Károly polgármester 

 

 

Körösladány, 2014. szeptember 12. 

 

 

        Ilyés Lajos 

           jegyző 


