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ELİTERJESZTÉS
Aszód, Falujárók újta 5. szám alatti Szivárvány Óvoda bıvítés kiviteli tervek megrendelése

Tisztelt Képviselı-testület!
Aszód Város Önkormányzata a 2009. augusztus 18.-án Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácstól érkezett értesítésben tájékoztatást kapott hogy az Aszód Szivárvány Óvoda férıhely bıvítésre
20.000.000 Ft. támogatást nyert. A pályázat benyújtásának szoros határideje miatt a pályázat beadásához
szükséges építési engedélyezési tervdokumentációt a Plan Libre Bt. készítette el. A pályázat benyújtásakor
a kiviteli tervekre bruttó 850.000 Ft.-ot terveztünk be a Plan Libre Bt. tájékoztatása alapján. A 2010 01.
08.-án érkezett árajánlatában kiviteli tervek elkészítésére 1 280.000 Ft. + ÁFA = 1.600.000 Ft érkezett,
melyet a megváltozott jogszabályi elıírások indokoltak. A szakági tervezıknek nagy részletességgel kell
kidolgozni a tervekhez szükséges dokumentációkat. A szükséges 750.000 Ft.-ot Aszód Város
Önkormányzatának kell biztosítani. A pályázatban elszámolható költségként bruttó 812.500 Ft. szerepel.
Egyéb megoldásként pályáztatás útján más tervezı cég készítené a kiviteli tervdokumentációt, de a Plan
Libre Bt.-t a szerzıdésében szereplı szerzıi jog védi. A szerzıdés 12. pontja tartalmazza: „Megbízó
tudomásul veszi, hogy e szerzıdés alapján szolgáltatott dokumentációban megtestesült szellem alkotás a
Terezı tulajdonát képezi, s biztosítja Tervezı szerzıi jogait.”
Ebben az esetben a szerzıi jogdíjat kell fizetni a Plan Liber Bt.-nek, mely 480.000 Ft (a tervezési díj 30 %a lenne) valamint ehhez adódna hozzá a pályáztatott tervezı saját díja. Nagy valószínőséggel olcsóbb
pályázat összességben nem érkezne és a pályáztatással kb. 2 hónapot veszítenénk.
A kivitelezésre a nagy közbeszerzést a kivitelei tervek és a költségvetés alapján tudjuk kiírni, amelynek
eredménye leghamarabb a megjelenéstıl számított 2 hónapra várható. A pályázati pénzzel legkésıbb 2010.
szeptember 20.-ig el kell számolni. De a kivitelezésnek augusztus végére, a tanév kezdés elejére el kell
készülnie.
Javaslat: Pót fedezet biztosítása a Plan Libre Bt. kiviteli terv ajánlatához.

Aszód, 2010. 01. 19.
Az anyagot összeállította: Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı
Sztán István
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Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete a Plan Libre Bt. árjánlalát bruttó 1.600.000 Ft-ban elfogja,
terkintettel a szerzıi jog védelemre a kiviteli tervek készítésére pályázatot nem ír ki.
Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete Aszód Falujárók útja 5.szám alatti Szivárvány Óvoda
kiviteli
tervdokumentáció
elkészítésére
a
hiányzó
bruttó
750.000
Ft.
fedezetet
__________________________ terhére állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Polgármester, jegyzı
Határidı: azonnal X. 20.
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