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NAPIREND 5.
ELŐTERJESZTÉS
a Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14.-i nyilvános
ülésére
Tárgy:

Az önkormányzati tulajdonban álló kultúrház előtti parkoló
és a buszforduló felújítására vonatkozó döntés
meghozatala, a kivitelező kiválasztása

Előterjesztő:

Szántói Imre polgármester

Előkészítő:

Molnár Erika pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző , vezető
tanácsos,
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
árajánlatok

Melléklet:
Előterjesztést látta:

………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 31/2015.(VI.2.) számú határozatában foglaltak értelmében pályázatot
nyújtottunk be „ A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének ,
felújításának támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra. A pályázatunkat sajnálatos módon
forrás hiány miatt elutasították. A pályázatban megjelölt , műszaki tartalommal alátámasztott
forrásigény 9.600.057 ft. összegben lett meghatározva , amelyből 4.800.028 ft. önerőt
biztosított a testület.
A pályázat benyújtásakor lefolytatott megbeszélésen a képviselők úgy foglaltak állást , hogy
az érintett közterületek állapota miatt akkor is megvalósítja a beruházást , ha a pályázaton
nem nyerünk. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll , ezért előterjesztjük a képviselőtestületnek döntéshozatalra a beruházás megvalósítását. A pályázathoz beérkezett árajánlaton
kívül még további ajánlatokat kértünk be. A beadott árajánlatok átvizsgálása eredményeként
megállapítható , hogy a legkedvezőbb ajánlatot a HORVÁTH - ÉP Közmű-, Út – és
Mélyépítő Kft. ( Keszthely , Sömögyei út 1.) adta. Az ajánlott ár bruttó 8.190.357. ft fix ár.
A beruházással érintett közterületek az alábbiak:
1) Művelődési ház parkoló felújítás ( 240 m2)
2) Buszforduló (142 fm )
A műszaki tartalom az árajánlatban részletesen ki van munkálva. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és döntsön a munkálatok elvégzéséről

HATÁROZATI

J A V A S LAT

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
közterületek ( Művelődési ház parkoló , Buszforduló ) felújítását saját forrásból elvégezteti. A
munkákra beérkezett ajánlatokat megvizsgálta , és annak eredményeként a HORVÁTH - ÉP
Közmű-, Út – és Mélyépítő Kft. - t ( Keszthely , Sömögyei út 1.) bízza meg a beruházás
megvalósításával. Az ajánlott bruttó 8.190.357. ft vállalkozói díjat elfogadja , és
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
A vállalkozói díj összegét a 2015.évi költségvetési – fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a szerződés aláírására 2015. szeptember 15
Felelős: Szántói Imre polgármester

