
Előterjesztés 
 

A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról 

1. előterjesztés száma: 76 /2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 
 2. melléklet - árajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
Gazdálkodási Bizottság 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Ahogyan az a képviselő-testület előtt is ismert a 2016-os évben pályázatot nyújtottunk be a 
Kézai Simon utca és a Petőfi tér burkolatának felújítására. 
A pályázaton 50% önerő mellett közel 25 millió forint összeget nyertünk. 
 
A pályázatban foglalt célok megvalósításához szükséges a kivitelezési munkákra vonatkozó 
tendertervek elkészíttetése, melyekre a Hivatal több ajánlatot kért. 2 tervező a felkérést nem 
vállalta, míg 2 tervező az 1. sz. melléklet szerinti árajánlatot adta. 
 
A közbeszerzési eljárás megindítása előtt ki kell választani a tervezőt, aki a tendertervet 
elkészíti, majd ezen tervek alapján a közbeszerzési eljárást le kell folytatni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy a tervezőt kiválasztani, valamint a vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönteni szíveskedjen! 

 
Bicske, 2017. március 22. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Pálffy Károly  
polgármester 

 

 
 



1. melléklet a 76/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kézai utca és a Petőfi tér burkolat-
felújításához szükséges tendertervek elkészítésével megbízza a ………..-t ……… Ft+ÁFA 
vállalási áron. 
 
A burkolat-felújítási munkák elvégzésének érdekében felhatalmazza a szerződött 
közbeszerzési szakértőt a szükséges eljárás megindítására, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a tenderterv elkészítése és a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  2017. április 15. 
Felelős:  polgármester 
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Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Kft. 
8000-Székesfehérvár, Cserepes köz 4. X/64. 
tel: 30/247-01-01; e-mail: mernokiroda@regiaplan.hu 
www.regiaplan.hu 

 

 

Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Bejegyezte a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-016122; Adószám: 14689343-2-07 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12023101-01146854-00100004 
Utak, járdák, parkolók, kerékpárutak tervezése; Közbeszerzések lebonyolítása; Műszaki tanácsadás 

 

Bicske Város Önkormmányzata       A151-2017 
Pálffy Károly polgármester részére 
Fábián Róbert műszaki irodavezető részére 
 
E-mail: fabian.robert@bicske.hu; csordas.sandor@bicske.hu  
 
 
Köszönettel vettük árajánlatkérésüket az alábbi munka elvégzésére: 

Bicske, Petőfi tér és Kézai S. u. burkolatfelújítási terv készítése 
 
Ajánlati ár: 

Petőfi tér:  350.000,- Ft + ÁFA 
Kézai S. u.  855.000,- Ft + ÁFA 

 
 
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
Ajánlatunk 30 napig érvényes. 
 
Kérem ajánlatunk kedvező elbírálását. 
 
Székesfehérvár, 2017. március 10. 
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