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Szám:  30/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
december 1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat az óvoda beruházás helyzetéről szóló beszámoló
megvitatására

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

487/2010. (XII.01.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szalonka utcai óvoda kivitelezéséről szóló
helyzetjelentést és beszámolót. A Képviselő-testület az alábbiakat
rögzíti:

A) Budakalász Város Önkormányzata a Balázs-Diák Kft.-vel és a
HOR Zrt.-vel (az utóbbi a továbbiakban: vállalkozó) egyösszegű
átalányáras vállalkozási szerződést kötött a Szalonka utcai 5+1
foglalkoztatós óvoda új bútorokkal és berendezési tárgyakkal
való felszerelésére 2010. augusztus 25-én, a vállalkozói díj
összege: 11M 644e 576 Ft+25% ÁFA, valamint 7M 565e. 380
Ft. + ÁFA, a szállítási határidő: a szerződés aláírásától számított
30 nap, vagyis szeptember 25., amelyen a felek a tételes
árujegyzék alapján történő átadást értették (szerződés 4/a
pontja). A vállalkozó november 2-án szerződésmódosítást
kezdeményezett. A kérelem a közbeszerzési törvény alapján
elkésett.

B) A Képviselő-testület a vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét
elutasítja.

C) A vállalkozó az eszközök átadásának napjáig késedelmi kötbért,
a nem teljesített tételek tekintetében meghiúsulási kötbért
tartozik fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 20%, a
késedelmi kötbér mértéke 10%, amelynek számítási alapja a



még le nem szállított áruk nettó értéke. A beszerzendő eszközök
nagy száma és sokfélesége miatt a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat
kötbérigényét és valamennyi jogos igényét teljes körűen,
tételenként érvényesítse.

D) Az Önkormányzat a HOR Zrt.-vel kötött szerződését azonnali
hatállyal felmondja. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
szerződés nem teljesítéséről tájékoztató hirdetményt kell
közzétenni a szerződés lezárásától számított öt munkanapon belül.
Az elmaradt és még szükséges tételek beszerzése a Kbt. jelenlegi
szabályai szerint eljárva kell beszerezni.

Felelős: polgármester
Határidő: a szerződés felmondására azonnal, a beszerzésre a

Kbtv.-ben rögzített határidők figyelembe vételével

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     Nagy Zsolt s. k.,
   polgármester               aljegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné


