
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020 szeptember 30.-án

tartandó ülésére
Agárdon Tóparti sétány tájépítészeti tervezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Agárdon a Tóparti sétány és vele együtt három kiemelt terület (Brajnovics kikötő előtti tér,
Napsugár strand főbejárata előtti tér, Agárdi hajókikötő előtti tér) megtervezéséhez kértünk
három árajánlatot.

1. ajánlat: Fenyő-KHT Kft., Fodor Emese tájépítész mérnök (2475 Kápolnásnyék
Balassa utca 2.)
- koncepcióterv: 1.730.925 Ft + ÁFA
- engedélyezési/tenderterv: 3.461.850 Ft + ÁFA
- kiviteli terv: 6.346.000 Ft + ÁFA
- összesen: 11.538.775 Ft + ÁFA

2. ajánlat: Árgus Kft., Herczegné Ghyczy Zsuzsanna táj és kertépítő mérnök (8000
Székesfehérvár Budai út 107.)
- koncepcióterv: 2.730.000 Ft + ÁFA
- engedélyezési/tenderterv: 4.095.000 Ft + ÁFA
- kiviteli terv: 6.825.000 Ft + ÁFA
- összesen: 13.650.000 Ft + ÁFA

3. ajánlat: Park és Kertteremtés Kft., Prokopp András tájépítész mérnök (1046 Budapest
Tátra u. 2.)
- koncepcióterv: 3.520.000 Ft + ÁFA
- engedélyezési/tenderterv: 3.120.000 Ft + ÁFA
- kiviteli terv: 6.700.000 Ft + ÁFA
- összesen: 13.340.000 Ft + ÁFA

A három ajánlat azonos tartalmú, jól összehasonlítható. Szerződés tervezetet egyik ajánlatadó
sem csatolt.

Javasolom a három közül a legkedvezőbb összegre vonatkozó, Fenyő-KHT Kft., Fodor
Emese tájépítész mérnök ajánlatának elfogadását.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Agárdon a Tóparti sétány és vele együtt
három kiemelt terület (Brajnovics kikötő előtti tér, Napsugár strand főbejárata előtti tér,
Agárdi hajókikötő előtti tér) terveit elkészítteti.

A terv tartalma:
- koncepcióterv
- engedélyezési/tenderterv
- kiviteli terv



A tervezésre a Fenyő-KHT Kft., Fodor Emese tájépítész mérnök (2475 Kápolnásnyék Balassa
utca 2.) árajánlatát elfogadja, a tervezési munkát megrendeli az alábbiak szerint:

- koncepcióterv: 1.730.925 Ft + ÁFA
- engedélyezési/tenderterv: 3.461.850 Ft + ÁFA
- kiviteli terv: 6.346.000 Ft + ÁFA
- összesen: 11.538.775 Ft + ÁFA

Felkéri a jegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés tervezetét a tervezőtől kérje be és terjessze a
testület elé.

A tervezési díj fedezetét a Képviselő-testület a 2020, 2021 és 2022 évi költségvetése terhére
biztosítja.

Határidő: a vállalkozó értesítésére a határozat kiadmányozásakor
a vállalkozási szerződés beterjesztésére a következő testületi ülés időpontja.

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

Gárdony, 2020. szeptember 24.
Tóth István

Polgármester

Készítette: Keilbach János műszaki ügyintéző


