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Előterjesztés
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Alsóörs Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve
Alsóörs Község Önkormányzatának 2022. évben várhatóan három olyan beszerzése
lesz, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
.../2022 (III.29.) számú önkormányzati határozati javaslat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megismerte, azt az alábbiak alapján elfogadta.

2022. évi Közbeszerzési Tervet

Alsóörs Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya, mennyisége

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

Kbt. 112. § (1)
bek. b) pont
szerinti nyílt
eljárás

2022. II. n. év

2022. II. n. év

Kbt. 112. § (1)
bek. b) pont
szerinti nyílt
eljárás

2022. I. n. év

2022. II. n. év

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Kbt. Harmadik
Rész Nemzeti

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás
TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00031 azonosító
számú, „Vízen, földön és két keréken - „Zöld
tengely” turisztikai fejlesztés Alsóörsön”
elnevezésű projekt
•
Horgász-halász bemutatóhely, közösségi
tér és pihenőhely kialakítása
•
Kerékpáros élménypálya (pumpapálya)
kialakítása
•
Zöld tengely turisztikai gyalogút
kialakítása
•
Vendég mosdó kialakítása
•
Stégek felújítása, bővítés 2 db stéggel
•
Kerékpáros pihenőpont létrehozása
•
Ajándéktárgy árusítás feltételeinek
kialakítása

TOP-3.1.1- 16-VE1-2017 00020 kódszámú,
"Fenntarthat ó települési közlekedésfejlesztés"
pályázati kiírás keretében "Alsóörs, kerékpárút
építés II. ütem" a műszaki leírás, a műszaki
tervdokumentáció és a VE09/UT/00366 Kbt. Harmadik
22/2021. ügyirat számú építési engedélyben
Rész Nemzeti
foglaltak alapján.
Alsóörs településen az AlsóörsVeszprém közötti
hivatásforgalmi kerékpárút II. üteme
kerülkiépítésre. A II. ütem során két szakasz, az
I. „B” jelű szakasz az Alsóörs, Endrődi utcában
kerül kiépítésre 449,54 méter hosszon önálló

vezetésű kerékpárútként. A II. „A” jelű szakasz
az Alsóörs, Alkotmány utca Endrődi u.- és Szent
István utca közötti szakasza mentén kerül
kiépítésre 248 méter hosszon, önálló vezetésű
kerékpárútként. I. szakasz: Kerékpárút I. „B” jelű
szakasza: a) hálózati szerepe: út osztályba
sorolása: belterületen: B.VII., kerékpározható
közúthálózat (nem főhálózati elem), b) hossza:
449,54 méter, c) burkolat szélessége: 2,30
méter, oldalesése: egyoldali 2,50 %, d) forgalmi
sáv szélessége: 1,15 méter, e) padka
szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %,
burkolata: M22 mechanikai stabilizáció, f)
legnagyobb emelkedő: 6,16 %. II. szakasz:
Kerékpárút II. „A” jelű szakasz: a)hálózati
szerepe: hálózati szerepe: út osztályba
sorolása: belterületen: B.VII., kerékpározható
közúthálózat (nem főhálózati elem), b) hossza:
248,00 méter, c) korona szélessége: 3,30
méter, d) burkolat szélessége: 2,30 méter,
oldalesése: egyoldali 2,50 %, e) forgalmi sáv
szélessége: 1,15 méter, f) padka szélessége:
0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: M22
mechanikai stabilizáció, g) legnagyobb esés:
6,00 %. Vízelvezetés : A tervezett közlekedési
létesítménye k burkolatára hulló, majd
összegyűlő csapadékvizek az alábbiak szerint
kerülnek levezetésre: Az I. szakasz esetén a
csapadékvizek az I. ütem során megvalósított
valamint a tárgyi beruházás keretében újonnan
kiépítendő csapadékcsatorna rendszerbe
kerülnek levezetésre. A II. szakasz kiépítendő
burkolatain összegyűlő csapadékvizek egy
része a meglévő zöldterületre kerülnek
levezetésre, ahol elszikkadnak, illetve az egyéb
lefolyású területeken a meglévő árkokba
kerülnek bevezetésre csapadékvizek. A
beruházásnak része továbbá a közvilágítási
rendszer szabványosítása mindkét szakaszon a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
III. Szolgáltatás-megrendelés
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020
azonosító
számú projekt keretén belül zöldterületrendezési munkák elvégzése:
1. RÉSZ: Zöldterület-rendezés, Növénytelepítés
- Alsóörsön:
3 db támlás pad beszerzése, elhelyezése
6 db kétszer iskolázott sorfa beszerzése,
ültetése
3 m3 termőföld csere/javítás
- Felsőörsön:
1 db kültéri ivókút beszerzése, elhelyezése
6 db kerékpárbarát támasz beszerzése,
elhelyezése
3 db kültéri bútorgarnitúra szett beszerzése,
elhelyezése
Kbt. Harmadik
283 db kétszer iskolázott sorfa beszerzése,
Rész Nemzeti
ültetése
50 m3 termőföld csere/javítás
73 db konténeres örökzöld beszerzése, ültetése
622 db konténeres cserje beszerzése, ültetése
2. RÉSZ: Csereerdősítés, erdőtelepítés
- Felsőörsön:
0,51 ha terület- és talajelőkészítés, ápolás,
növényvédelem
2250 db csemete ültetés pásztában
2000 db cser csemete 2 éves magágyi ültetés
125 db vadkörte csemete 2 éves magágyi
ültetés
125 db mezei juhar csemete 2 éves magágyi
ültetés
360 m paneles vadkárelhárító kerítés építése,
karbantartása
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

Kbt. 112. § (1)
bek. b) pont
szerinti nyílt
eljárás

2022. II. n. év

2022. IV. n. év

-

Határidő: Azonnal
Felelős: Hebling Zsolt polgármester

Hebling Zsolt
polgármester

