Elıterjesztés
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. szeptember 27-én tartandó rendkívüli ülésére
Tárgy: Dévaványa város központjában parkolók kialakítása
Tisztelt Képviselı-testület!
A jelenleg Árpád úton folyó kerékpárút építéshez kapcsolódóan felmerült az út melletti parkolók
zúzottköves kialakításának igénye. Jelenleg a parkolók a tárgyi szakaszon - EKUNA Kft. elıtti meglévı
parkolótól a rendırségig, és a rendırség és a volt KTSZ bejáró között, valamint a Körösladányi úton a postahivatal és
az általános iskola elıtti szakaszon - nem egységesek, szélességük és szerkezetük nem megfelelı, illetve
nincsenek. A rendezési tervünkkel összhangban a parkolók megfelelı szélességő (2,2 m - 2,5 m)
kialakításához szükséges mintegy 350 m2 útalap, kiépített útpadka kialakítása zúzottkı vagy
martaszfalt lezárással, mely tartósan és megfelelıen biztosítaná a parkolási lehetıségeket a
városközpontban.
Fentiekben leírt munkálatok bekerülési költsége 800. 000,- Ft – 1. 000. 000,- Ft + Áfa közötti
összegben kalkulálható.
Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület a megvalósítás mellett dönt, úgy a mőszaki iroda a helyi
beszerzési eljáráshoz összeállítja a szükséges pályázati dokumentációt.
A közbeszerzési szabályzatunk alapján a megvalósuló munkálatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi
cégeket ajánljuk felkérni ajánlattételre:
- Futizó Kft.
5700 Gyula, Mátyás király út 31/3.
- Wiener Center Kft.
5630 Békés, Csabai út 81.
- GOLD PARTNER Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI./59.
- Kiss Ferenc
5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 18.
- Szabó István egyéni vállalkozó
5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1.
- Szabó Lajos Zoltán egyéni vállalkozó
5500 Gyomaendrıd, Kölcsey u. 16.
- Putnoki Lajos
5500 Gyomaendrıd, Munkácsy u. 20.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy elıterjesztésem megtárgyalni és az ügyben dönteni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
_______/2012. (IX. 27.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa város
központjában - az EKUNA Kft. elıtti meglévı parkolótól a rendırségig, és a rendırség és a

volt KTSZ bejáró között, valamint a Körösladányi úton a postahivatal és az általános iskola
elıtti szakaszokon - támogatja a parkolóhelyek kialakítását útalap, útpadka kiépítésével/
zúzottkı vagy martaszfalt felületi lezárással a szükséges 2,2 m – 2,5 m szélességben
összesen mintegy 350 m2 mennyiségben.
A parkolók kialakításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére az alábbi vállalkozásokat kéri
fel ajánlattételre:
- Futizó Kft.
5700 Gyula, Mátyás király út 31/3.
- Wiener Center Kft.
5630 Békés, Csabai út 81.
- GOLD PARTNER Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI./59.

- Kiss Ferenc
5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 18.
- Szabó István egyéni vállalkozó
5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1.
- Szabó Lajos Zoltán egyéni vállalkozó 5500 Gyomaendrıd, Kölcsey u. 16.
- Putnoki Lajos
5500 Gyomaendrıd, Munkácsy u. 20.
Megbízza a mőszaki irodát az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával
lebonyolításával.
Pap Tibor polgármester
Felelıs:
Feke László mőszaki irodavezetı
Határidı:
Dévaványa, 2012. szeptember 27.

Lengyel László
mőszaki ügyintézı
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