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      Kovács Sándor irodavezető helyettes

ELŐTERJESZTÉS
a 426/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat, valamint a fedett kerékpártárolók

beszerzésére és telepítésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a 426/2022. (VI.  30.)  számú határozatával  3 db fedett
kerékpártároló  beszerzésével,  valamint  azoknak a  Hatvani  Szent  István  Sportiskolai  Általános  Iskola,  a
Hatvani  5.  Számú  Általános  Iskola  és  a  Hatvani  Kodály  Zoltán  Értékközvetítő  és  Képességfejlesztő
Általános Iskola  bejárata  mellett  az  intézmények igazgatóival  egyeztetett  helyen  történő telepítésével  és
térkő  burkolat  elkészítésével a  NORMA-BAU Kft.-t  bízta  meg,  mint  az  önkormányzat  számára
legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 18.516.600,- Ft összegben.

Az árajánlatokat a vállalkozóknak olyan módon kellett elkészíteni, hogy abban az MMCITÉ HU Kft. által
forgalmazott  AE-V310-02SS  típusú  kerékpártárolók  elhelyezésére  tegyenek  ajánlatot,  azzal,  hogy
alternatívaként az ajánlatukban szerepeltetniük kellett az EDG1100-02 típusú kerékpártároló elhelyezését. Az
árajánlat kérésre csak a NORMA-BAU Kft. adott árajánlatot.

A 426/2022.  (VI.  30.)  számú  képviselő-testületi határozatban  az  AE-V310-02SS típusú  kerékpártároló
elhelyezését figyelembe véve került sor a telepítési költség bruttó 18.516.600.- Ft összegű meghatározására. 
A Hatvani  Szent  István  Sportiskolai  Általános  Iskola  intézményvezetője  jelezte,  hogy  szeretné,  ha  az
EDG1100-02  típusú  kerékpártároló  kerülne  inkább  elhelyezésre,  melyet  a  többi  intézményvezető  is
elfogadott.  A kezdeményezés  szerinti  településképi  egyeztetések  befejezésére  a  vállalkozási  szerződés
megkötését követően került sor.

A NORMA-BAU  Kft.  ajánlata  szerint  az EDG110-02 típusszámú fedett  kerékpártárolók  beszerzése  és
telepítése esetén a vállalkozói díj  14.554.200,- Ft összegre csökken. A vállalkozóval történt egyeztetések
alapján lehetőség van a megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni!

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 426/2022. (VI. 30.) számú határozatát módosítja olyan
módon, hogy a „bruttó 18.516.600,- Ft összegben” szövegrész helyébe a „bruttó 14.554.200,- Ft összegben”
szövegrész lép.

Határidő: 2022. szeptember 15. (határozat módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NORMA-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor
Áron utca 22.) 3 db fedett kerékpártároló beszerzésére, valamint azoknak a Hatvani Szent István Sportiskolai
Általános  Iskola,  a  Hatvani  5.  Számú  Általános  Iskola  és  a  Hatvani  Kodály  Zoltán  Értékközvetítő  és
Képességfejlesztő  Általános  Iskola  bejárata  mellett  történő  telepítésére  és  térkőburkolat  elkészítésére
vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződést módosítja olyan módon,  hogy a vállalkozónak EDG110-02
típusú kerékpártárolókat kell beszereznie és telepítenie bruttó 14.554.200,- Ft összegben.

Határidő: 2022. szeptember 15. (vállalkozási szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. augusztus 26.

                     Horváth Richárd
  polgármester

Látta:
  dr. Kovács Éva

         jegyző


