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Elıterjesztés
az Eurovill Kft-vel vállalkozási szerzıdés kötése a városi közvilágítás bıvítése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!
Egyszerő közbeszerzési eljárás eredményeképpen, „Pécel Város Önkormányzatának
közigazgatási területén lévı közvilágítás aktív eszközeinek karbantartása” tárgyában 2010.
július 2. napján kötöttünk szerzıdést az EUROVILL Kft. (2230 Gyömrı Táncsics M. út 110.)
képviselıjével.
A szerzıdés szerint – havi 130.000,- Ft + áfa átalány-díjazás fejben – a Kft. 97%
üzemkészség folyamatos biztosítása mellett vállalta a város 905 db nátron- és 351 db kompakt
lámpatestét és tartozékai üzemeltetését káreseti helyreállítását vagy pótlását, karbantartását
valamint zavarelhárítását.
Valójában azonban utólag kiderült, hogy több mint 1400 lámpatest világítja meg városunk
belterületét. Ezt a körülményt azonban korántsem változtat a szerzıdéses partnerek
kötelezettségein, mivel a díjtételt szabályozó bekezdés értelmében, a vállalkozói díj, az alap
lámpaszám (1256 db) húsz százalékkal növelt mennyiségére vonatkozó átalányár.
A tavasszal a városi közvilágítás – a Napsugár-, Galagonya- és a Levendula utcákban –
összesen 12 db lámpatesttel bıvült. Ez a vagyonelem pedig – az energetikai ágazat
liberalizációjának köszönhetıen –, már nem az ELMŐ, mint a villamos energia területileg
illetékes rendszerirányító tulajdonává válik, hanem az önkormányzat vagyonát fogja
gyarapítani.
Az önkormányzati tulajdonba került lámpatestek szakszerő felszerelésére és beüzemeltetésére
pedig szintén az EUROVILL Kft.-tıl érkezett tizenkettı havi részlettel törleszthetı –
rendkívül jutányos – árajánlat 623.903,-Ft árajánlat. (1. sz. melléklet)
A vonatkozó vállalkozási szerzıdés-tervezet (2. sz. melléklet) tartalma tényszerően már
megvalósult, mivel az Ötv. 8. § (4) bekezdése szerint, az említett utcákban is önkormányzati
alapfeladat a közvilágítás megoldása, amit sajnos évek óta nem állt módunkban teljesíteni.
Nyomós érv továbbá a szerzıdés – formálisan utólagos – megkötése mellett, hogy a városi
közvilágítás tucatnyi lámpatesttel való bıvüléssel az EUROVILL Kft. által szolgáltatott
üzemeltetési és karbantartási díj – a húszszázalékos szabály okán – változatlan marad.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-testület támogassa az alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a
Napsugár-, Galagonya- és a Levendula utcákban felállított összesen 12 db
önkormányzati tulajdont képezı lámpatest szakszerő felszerelésére és beüzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerzıdést kösse meg az EUROVILL Kft.-vel.
Vállalási ár bruttó 623.903,-Ft, mely költséget 12 havi egyenlı, kamatmentes részletben
fizet meg az önkormányzat. (havi: bruttó 51.992 Ft)
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A költségek forrásául a 2011. évi költségvetés mőködési célú tartalékkeret elıirányzatát
jelöli meg a képviselı-testület.
A 2012-re áthúzódó részletek fedezetét a 2012. évi költségvetésében tervezi a Képviselıtestület .
határidı:
felelıs:

2011. május 8.
Szöllısi Ferenc polgármester
Szöllısi Ferenc
polgármester

A döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bek. s) és t) pontjai értelmében minısített többség
szükséges.
Mellékletek:
Vállalkozási szerzıdés, árajánlat
Dr. Székely Attila jogi elıadó

Az elıterjesztést készítette:

Az elıterjesztést SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte:
Jeney Erzsébet irodavezetı

Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem
emelek
Dr. Halász Krisztián aljegyzı
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Árajánlat, Pécel közvilágítás bıvítése.
egység
Altra2 FSD 36/PM/OB Ipt. Lámpatest
Tüzihorganyzott lámpakar
Ensto SM 1.1 kötıelem
Ensto SM 2.2 kötıelem
Ensto SP 14 szigetlı sapka
EKA-25 kötıelem
3 x 1,5 MBCu vezeték
egyéb segédanyagok,
36w kompakt fénycsı
munkadíj

összesen:

Eurovill Kft.
2230. Gyömrı Táncsics M. út 110.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
Amely létrejött egyrészrıl:
cégnév:
Pécel Város Önkormányzat
székhely:
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
cégjegyzékszám:
adószám:
15391607-2-13
bankszámla száma: 10400494-50505156-57531006
mint megrendelı ( a továbbiakban: Megrendelı )
másrészrıl
cégnév:
Eurovill Kft.
székhely:
2230. Gyömrı, Táncsics M. út 110.
cégjegyzékszám:
13-09-092332
adószám:
12909384-2-13
bankszámla száma: 65100084-11260057
mint vállalkozó ( a továbbiakban: Vállalkozó )
között, az alábbi feltételek szerint.
1, A szerzıdés tárgya
Altra 36w kompakt fénycsöves lámpatestek felszerelése.
Megrendelt mennyiség 12 db.
2, Szerzıdés idıtartama, jellege:
Eseti megrendelés
3, Szerzıdéses ár:
A korábban megküldött és elfogadott árajánlat szerint. (2010.10.08.)
Bruttó: 623 903 Ft.
4, A munka részletezése:
A helyszíni bejárás alkalmával megjelölt betonoszlopokra, Altra 2 típusú 36w
teljesítményő lámpatestek szakszerő felszerelése, beüzemelése.
A munkához szükséges szerelési anyagokat megbízott biztosítja.
Vállalkozó vállalja, hogy a fent megnevezet munkafeladatot 2011.április 30.-ig
befejezi, készre jelenti. A munka csak elsı osztályú minıségben adható, illetve vehetı
át !
5, Az ellenszolgáltatás teljesítése
Vállalkozó a megrendelt munka ellenértékére részletfizetési lehetıséget biztosít
megrendelınek. Ennek értelmében a fenti szerzıdéses ár megfizetése 12 havi,
kamatmentes részletben történik. Az átadás-átvételt követıen vállalkozó, résszámlákat
jogosult kiállítani, melyeket megrendelı köteles befogadni és azt teljesíteni. Egy havi
részlet: Bruttó 51 992 Ft. A 12. résszámla (teljes összeg) kifizetése után a lámpatestek
megrendelı tulajdonába kerülnek. Vállalkozónak a 12 x 51 992 Ft megfizetésén
túlmenıen, további követelése nincs. A résszámlák fizetési határideje: A számla
kézhezvételétıl számított 15. nap.
6, Felek képviseletében eljáró személyek
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésbıl adódóan a kapcsolattartásra,
illetıleg jognyilatkozat tételre az alábbi személyek jogosultak:
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Megrendelı képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:

Mágó Mihály ( 06-20-964-5643 )

6, Szerzıdésszegés
Megrendelı szerzıdésszegésének jogkövetkezményei:
Amennyiben Megrendelı az ellenszolgáltatás teljesítésével késedelembe esik,
késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke azonos a Ptk. szerinti mindenkori
késedelmi kamat mértékével.
Vállalkozó szerzıdésszegésének jogkövetkezményei:
Vállalkozó kötbér-felelısséggel tartozik a Megrendelınek, ha a teljesítése során
késedelmesen vagy hibásan teljesít. A késedelmes, vagy hibás teljesítésbıl eredı
kötbér mértéke, közös egyeztetés után kerül megállapításra. A közösen kialkudott
kötbért Vállalkozót teljes egészében megfizeti Megrendelınek oly módon, hogy a
benyújtandó számla nettó összegébıl a kötbér összege levonásra kerül.
10, Egyéb kikötések
A teljesítéssel összefüggı vitás kérdések rendezését, Felek kötelesek tárgyalás útján
megkísérelni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a Pest-megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
Vállalkozó kijelenti, hogy jelenszerzıdés tejesítésében résztvevı dolgozói
rendelkeznek megfelelı szakirányú végzettséggel, illetve FAM (feszültség alatti
munkavégzés) feljogosítással. A munkavállalók a balesetvédelmi oktatásban
részesültek.
Az elvégzett munkájáért Vállalkozó 1 év garanciát vállal.

Gyömrı, 2011.03.21.

………………………………….
Megrendelı

……………………………………
Vállalkozó
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