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ELŐTERJESZTÉS
Nagycenk, önkormányzati ( Dózsa Gy. körúti ) lakótelkek útépítése
( kiegészítés )
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2014. január 30-ai testületi ülésen döntött arról, hogy a Viat Kft ( Pereszteg,
Temető u. 20. ) sz. alatti vállalkozás végezze az önkormányzati telkek útépítési munkáit.
Az útépítés összege 4 millió Ft + áfa.
Ugyanezen az ülésen döntött a képviselő-testület a műszaki ellenőr személyéről is, mely Kiss
József ev. volt.
A műszaki ellenőr a munkája megkezdése után tájékoztatott bennünket arról, hogy útalap építés
is, mivel az alépítménynek számít, építési engedély köteles, és felkérte a Beruházó
Önkormányzatot, hogy az útépítés terveztetéséről gondoskodjon.
Az Önkormányzat 2 vállalkozó részére küldte meg árajánlatkérő levelét a tervezésre
1. F-Road Kft Sopron, Mikes K. u. 4.

Ajánlati ár: 430.000 Ft + áfa

2. Kovács Tamás Pápa, bánki D. u. 25. Ajánlati ár: 450.000 Ft + Áfa
A vállalkozók a tervezési területet ismerték, és az adatok alapján az 1. és 2. számú melléklet
szerinti árajánlatot adták.
Javasolom a képviselő-testület részére, hogy bízza meg a nagycenki 259/33; 259/58 és a 259/65
hrsz-ú utak útburkolat építés kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítésével az F-Road
Kft-t 430.000 Ft + Áfa összegben.
A Kft képviselője Freiler László nemcsak kedvezőbb ajánlatot adott, hanem referencia
munkaként a településen több munkája van, pl. a legutolsó a Községháza előtti tér és parkoló
tervezési munkái.
……/2014.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az F-Road Kft (
képviseli Freiler László, Sopron, Mikes K. u. 4. ) a nagycenki 259/33; 259/58;259/65 hrsz-ú
utak útburkolat építési kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítésével.
A tervezési munka műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
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