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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásának felhasználása II. 
 
Ikt.sz: I./2178/14/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A 47/2014. (IV. 29.) határozatban rögzítésre került, hogy a Szent Lajos utcai Óvodának 
helyet adó épület felújítására, járda- és útfelújításra, valamint közbeszerzési eljárás 
konzultációs szakaszának lefolytatására kérjek be árajánlatokat. 

 
A határozatnak megfelelıen az árajánlatok bekérése megtörtént és a megadott határidıig az 
alábbiak érkeztek be: 

 
Szent Lajos utcai Óvoda felújítása: 

- GOMÉP Kft. ......................... Elıterjesztés 1. melléklete ............23.168.336.- forint 
- Mizsép-Trans Kft. ................. Elıterjesztés 2. melléklete  ...........18.998.350.- forint 
- MIZSEBAU Építı Kft. ......... Elıterjesztés 3. melléklete  ...........24.246.040.- forint 

A GOMÉP Kft., a Mizsép-Trans Kft. és a MIZSEBAU ÉPÍTİ Kft. árajánlatából az 
elıterjesztés mellékleteibe csak a költségvetési összesítık kerültek beemelésre az ajánlatok 
terjedelme miatt. Az árajánlatok az Önkormányzati Irodában, Horváth Sándornál tekinthetık 
meg. 
 

Járda- és útfelújítási tervezési munkálatok 
- Út-Fény Kft.. ........................ Elıterjesztés 4. melléklete 
-  Utas Group Kft. .................... Elıterjesztés 5. melléklete 

 
Út- és járdafelújításra irányuló közbeszerzési eljárás konzultációs szakaszának 
lefolytatása 

- IMPERIAL Tender Kft.. ....... Elıterjesztés 6. melléklete  ...........736.600.- forint 
- K&Z Horizontál Kft. ............ Elıterjesztés 7. melléklete  ...........876.300.- forint 
- ÉSZ-KER Kft. ...................... Elıterjesztés 8. melléklete  ...........1.016.000.- forint 

 
A Szent Lajos utcai Óvoda felújítására beérkezett ajánlatokat tekintve a beruházás 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárt (nettó 15 millió forint), így az építési munkálatok 
elvégzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 



I.  Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Szent Lajos utcai Óvoda felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlatok bekérése 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Szent Lajos utcai Óvoda épületének felújítására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához kérjen be 3 árajánlatot, majd a legkedvezıbb 
ajánlattevıvel kösse meg a megbízási szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. május 21. 

 
 

II.  Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Út- és járdafelújításra irányuló tervezési 
munkálatokra vonatkozó megbízás 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a ……………..-t 
járda- és útfelújítási tervezési munkálatok elvégzésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. május 21. 

 
 

III.  Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Út- és járdafelújítási munkálatokra vonatkozó 
közbeszerzési eljárás konzultációs szakaszának lefolytatásra megbízás 

 
 Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a ……………-t 
az út- és járda felújítási munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás konzultációs 
szakaszának lefolytatására, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. május 21. 

 
 
Lajosmizse, 2014. május 13. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Elıterjesztés 1. melléklete 

 



Elıterjesztés 2. melléklete 
 



Elıterjesztés 3. melléklete 

 



Elıterjesztés 4. melléklete 

 



 
 



Elıterjesztés 5. melléklete 

 



Elıterjesztés 6. melléklete 

 



Elıterjesztés 7. melléklete 

 



Elıterjesztés 8. melléklete 

 



 


