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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Döntés született a 2017. évi karbantartási tervről. Ahhoz, hogy árajánlatokat tudtunk bekérni
mindenképp indokolt egy tervezői költségvetés elkészítése.
A karbantartási tervben szereplő feladatok tervezői munkáira árajánlatot kértünk Kovács Miklós
tervezőtől.
Az elmúlt havi ülésen igényként fogalmazódott meg a Mindszenty emlékmű parkjának kialakítása. Feladatul kaptuk, hogy a tervezési munkákra kérjünk árajánlatot Kovács Miklós tervezőtől.
Mindkét árajánlat megérkezett, azt az előterjesztéshez csatolom. Szerződéstervezet még nem
áll rendelkezésre, a napirend tárgyalásáig megpróbájuk a dokumentációkat beszerezni.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az árajánlatot a 2017. év költségvetésben a 800.000
Ft + áfa tervezés díjra pótelőirányzat biztosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. 05. 17.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elfogadása tervezési munkákra

2017.05. 26-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Az 1. részben bemutatva

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (V.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat elfogadása tervezési
munkákra tárgyú napirendet.
A Képviselő-testület A KOVATERV Kft. árajánlatát, mely szerint
- a 2017. évi karbantartási tervben meghatározott feladatok tervezési munkáinak ellenértéke 400.000 Ft + áfa,
- a Mindszenty-Pallavicini emlékmű parkjának tervezési munkának ellenértéke 400.000 Ft
+ áfa
elfogadja.
A tervezési munkákra tervezői szerződést kell kötni.
A tervezői munkák 800.000 Ft + áfa összegét a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére javaslatot kell tenni.
Határidő: 2017. június 09.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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K O V A T E R V
Építész Iroda Kft.

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.
Tel: 06-20-669-5622
email: kovacs.miklos@kovaterv.hu

Rétság Város Önkormányzata
Hegedűs Ferenc polgármester

ÁRAJÁNLAT
Rétságon 2017. évben tervezett felújítási munkák mérnöki előkészítő feladatainak elvégzésére,
valamint a Mindszenty – Pallavicini emlékmű parkosításának tervezésére.
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettük árajánlat tételre vonatkozó felkérését, melyre az alábbi ajánlatot tesszük:
A Rétságon 2017. évben tervezett felújítási munkák (nem engedély köteles tevékenységek) mérnöki
előkészítő feladatainak elvégzését (műszaki leírás és költségvetés készítés a tárgykörben)
400.000,- Ft + ÁFA(27%), azaz négyszáz ezer Ft + ÁFA(27%) tervezési díj ellenében vállaljuk.
Vállalási határidők: szerződéskötéstől számított 30 nap.
A Mindszenty – Pallavicini emlékmű parkosításának (nem engedély köteles tevékenységek)
tervezését (kertészeti és burkolati terv, műszaki leírás és költségvetés készítés a tárgykörben)
400.000,- Ft + ÁFA(27%), azaz négyszáz ezer Ft + ÁFA(27%) tervezési díj ellenében vállaljuk.
Vállalási határidők: szerződéskötéstől számított 45 nap.

Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában, üdvözlettel:

Kovács Miklós
okl. építészmérnök, ügyvezető
Héhalom, 2017. május 15.

