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Előterjesztés 

a Kézai S. utca és a Petőfi utca és tér burkolatfelújítására vonatkozó 

„Vállalkozási szerződések burkolatfelújítási munkálatok elvégzésére” 

elnevezésű közbeszerzési eljárásban fedezetek átcsoportosításáról 

 

1. előterjesztés száma: 265/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség,  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt),  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A 322410 ebr42 azonosítószámú pályázat – a Kézai utca burkolatfelújítás (I. rész) és a Petőfi 

utca és tér burkolatfelújítása (II. rész) – kapcsán a kivitelezési munkákra a „Vállalkozási 

szerződések burkolatfelújítási munkálatok elvégzésére” tárgyú ajánlati felhívás 2017. 

augusztus 18. napján közvetlenül megküldésre került az ajánlattevők részére. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 4 ajánlat került benyújtásra. 

 

Az ajánlatok alapján megállapítható, hogy az abban megjelölt I-II. részekre vonatkozó 

összesített vállalási ár az előzetesen elkülönített, meghatározott fedezet összegénél 

alacsonyabb, de a részekre vonatkozóan az I. rész vonatkozásában magasabb. A beruházás 

végrehajtása érdekében szükséges a fedezet I-II részek közötti átcsoportosítása. Az I. rész 

vonatkozásában a rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 1.400.000,- Ft-tal növelni szükséges 

a II. rész terhére, így a részekre vonatkozó fedezeti összegek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

I. rész (Kézai u.) nettó 21.659.583,- helyett  nettó 23.059.583,- Ft-ra változik, 

II. rész (Petőfi S. utca és tér) nettó 13.875.449,- helyett  nettó 12.475.449,- Ft-ra változik. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

Bicske, 2017. szeptember 13. 

          

 

Pálffy Károly 

         polgármester 
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1. számú melléklet a 265/2017. sz. előterjesztéshez 

 

 

 

Határozati javaslat 
 

 

 

Tárgy: a Kézai S. utca és a Petőfi utca és tér burkolatfelújítására vonatkozó „Vállalkozási 

szerződések burkolatfelújítási munkálatok elvégzésére” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásban fedezetek átcsoportosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződések burkolatfelújítási 

munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló fedezetet az 

alábbiak szerint csoportosítja át: 

 

I. rész (Kézai u.) nettó 21.659.583,- helyett nettó 23.059.583,- Ft-ra változik, 

II. rész (Petőfi S. utca és tér) nettó 13.875.449,- helyett nettó 12.475.449,- Ft-ra változik. 

 

 

Határidő:   2017.09.15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 


