
E L Ő T E R J E S Z T É S

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 06-án tartandó ülésére

Útburkolatok felújítása – műszaki ellenőrzés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az útburkolat felújítási feladatokkal kapcsolatban lebonyolított közbeszerzési eljárás során hozott
döntés (nyertes ajánlattevők kiválasztása) után, a szerződéskötési moratórium lejárta után, megkötésre
kerülnek a vállalkozókkal a szerződések, majd utána rövid időn belül megkezdődhetnek a kivitelezési
munkák. Árajánlatokat kértünk be a felújítások műszaki ellenőrzésére. Az ellátandó feladatokat
csoportosítottuk, mivel viszonylag rövid idő alatt, több helyszínen, több kivitelezővel kell együtt
dolgozni, a műszaki ellenőrökre jelentős feladat hárul. A csoportosításnak köszönhetően
hatékonyabban tudják elvégezni az ellenőrzési feladatokat. (Mindegyik műszaki ellenőr alanyi ÁFA
mentes.)

Lakossági hozzájárulással felújítandó utcák műszaki ellenőrzése:

Műszaki
ellenőrzés Hajas Ákos Plan-M Bt. Szalai Sándor

Utcánkénti 115 000 Ft 110 000 Ft 125 000 Ft

14 utca együtt 1 610 000 Ft 1 540 000 Ft 1 750 000 Ft

Bercsényi utca felújításának műszaki ellenőrzése:

Műszaki
ellenőrzés Hajas Ákos Plan-M Bt. Szalai Sándor

Ajánlat 450 000 Ft 360 000 Ft 330 000 Ft

Alkotmány és Iskola utcák csomóponti területén gyalogos átkelőhely kialakítási, Iskola utcában (az
Alkotmány és a Jókai Mór utcák közötti szakaszán) a gyalogos járda felújítási munkáinak műszaki
ellenőrzése

Műszaki
ellenőrzés Hajas Ákos Plan-M Bt. Szalai Sándor

Ajánlat 390 000 Ft 440 000 Ft 415 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról!

Határozati javaslatok:

1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén tizennégy utca
burkolatának felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésével megbízza …………….- t
(cím:……………….), biztosítja a ………………… Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat
2021. évi költségvetésének terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására
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Határidő: műszaki ellenőr értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bercsényi utca burkolatának felújítási
munkáinak műszaki ellenőrzésével megbízza …………….- t (cím:……………….), biztosítja
a ………………… Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat 2021. évi költségvetésének
terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

Határidő: műszaki ellenőr értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

3. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány és Iskola utcák csomóponti
területén gyalogos átkelőhely kialakítási, és az Iskola utcában (az Alkotmány és a Jókai Mór
utcák közötti szakaszán) a gyalogos járda felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésével
megbízza …………….- t (cím:……………….), biztosítja a ………………… Ft (alanyi ÁFA
mentes) megbízási díjat 2021. évi költségvetésének terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

Határidő: műszaki ellenőr értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. október 05.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


