
A Krizv6llalatokr6l sz6l6 Tdrv6ny 69-es bekezddse alapjim (Sz.Ktizt.Hiv.Lapja 1512016 sz.6s 88/2019) 6s a
Komunalac Kommunillis Szolgrlltat6 Kozvdllalat Statutumrinak 36.szakasza,l.bekezd6se, l5.pont alapjin, kelt 2017.01.13-
6n, a Komunalac kommunrilis szolg6ltat6Kdnilllalat Feliiryel6 bizottsriga 2022.okt6ber 18-6n megtartott iildsdn meghozta

A HATAROZAT oT A MAGYARKAIIIZSAI KOMT]NALAC K0MMI]NAITs szoTGALTATo
t<Ozv Lt uALAT EpiTEszETr ES MERNOKT sZoLcALTATAsATNAK ARJEGyznxnn6r,

l.szakasz
Meghatirozta a Komunalac kommunilis szolgiltat6 Kozv6llalat Magyarkanizsa- Epitdsiigyi szolgilat

szol giltat6sainak rirait:

r. UTIiGYI TEVEKEI\IYSEG

Sor-
szi
m

Szolgiltatis megnevez6se

M6rt
6k-

egys6
o

osszeg AFA n6liil dsszeg AFA-val

I Mtiszaki felt6telek ds j6v6hagy6sok kiad6sa
ktiliinbtiz6 vezet6kek rittal tiirt6n6 keresztez6ddsdre
ds piirhuzamos vezetdsdre. Elsz6mol6s
bekdtdsenkdnt.

darab 3.740,00
4.488,00

2. Kdzlekeddsi 6s mtiszaki feltdtelek ds j6v6hagy6sok
kiad6sa
lpitdshez,virvezetEk,szennyvizelvezetes,t|vflitdsds
miis hasonl6 obj ektum,valamint telekommunik6ci6s
ds villamosenergiahii6zat beszereldse 6,s 6pitd,se az
fffesten, ill.tittest tivezetdben. Az elsz6mol6s a

k0vetkez6k alapj6n:

tirgy 5.480,75 6,577.00

2.1 100 mdterig targy 5.480,75 6,577.00

2.2 101 mdtert6l 500 m6terig tarW 6.850,80 8.220,00

2.3 50r mdtert6l 1000 m6terig fargy 8.563,34 10.276,00

2.4 1000 m6ter felett farCy 10.704,17 12.845,00

J. ForgalomkorlStozds ds forgalmi rend
megvdltoztatisrihoz j6vilhagy6skiaddsakiil6mbdz6
sport 6s egy6b rendezv6nyek ideje alatt

tirgy 1.870,00 2.244,00

4. Rendkivtili szdllitmdny 6thalad6s6nak engeddlyez6se
6s feltdtelek kiad6sa

tdrgy 1.870,00 2.244,00

5. Kdzlekeddsi 6s mriszaki felt6telek ds j6vShagyrlsok
kiad6sa rekl6mtdbl6k, rekl6mpan6k,k6pes hirdet6
berendezdsek elhelyezdsdh ez az ttttesten ill.az rittest
mellett

tarCy 3.740,00

4.488,00

6. Terep me gtekint6se, sztiksdg szerint skiccelds,
ill.megjeltil6s a fent emlitett engeddlyek kiad6s6hoz
(1-5.s2.)

ora 1.76',7.50 2.121,00

7. Utak 6s objektumok rendszeres 6ttekint6se ora 1.767,50 2.121,00

8. Utakszezordlis 6ttekint6se ( dvente kdtszer ) ora 1.767,50 2.121,00

9. Utak rendkiWli 6ttekint6se ( sziiksdg szerint ) ora 1.767,50 2.121,00

10. Az rittesten 6s azitilvezetben keletkezett k6rok
megiillapit6s6nak munkdi

ora 1.767,50 2.121,00

11 Tdli ttkarbantart6s ( koordin6ci6 6s iigyelet ) abban a
peri6dusban, amely a t61i karbantart6s operativ
tervdben meg van hatdrozxa

ora
1.427.50 1.713,00

f' ."



z. rpirrsr sznrpntiLETTEL KApcsoLATos t<0zwsznRznsr rEvEKEr\tysEGEK

Sor-
szim Szolgdltatis megnevez6se

M6rt6k-
egys69

dsszeg AFA
n6lkiil

Osszeg APA-vat

2.1 A kiizbeszerz6si eljiris lebonyolitisa

2.1.1 Hatinozatjavaslat el6kdszitdse a ktizbeszerzdsi eljards elindit6sAr6l targy l.760,00 2.112,00

2.1.2 A kdzbeszerz6sr6l sz6l6 hirdet6s el6kdszitdse tirgy 1.760,00 2.112,00

2.1.3 P illyizati dokument6ci6 6ssze6llit6sa tdrgy 28.266,69 33.920,00

2.1.4 A pillydzati dokument6ci6 m6dositSsa vagy kiegdszitdse ora 1.767,50 2.121,00

2.1.5 Tov6bbi inform6ci6k vagy magyarinatok 6ssze6llit6sa az fuajinlat
el6k6szitds6vel kapcsolatban

ora 1.767,50 2.121,00

2.1.6 Az ilrajdnlat tev6k 6ttekintdse,szakmai 6rtdkel6se ds rangsorol6sa a

kozbeszerzlsidokument6ci6feltdteleialapjin
tdrgy 3.520,00 4.224,00

2.1.7 A kozbeszerzdsi eljrir6sr6l sz6l6 jelentds 0ssze6llit6sa tirgy 1.760,00 2.112.00

2.1.8 Hatdrozatjavaslat el6k6szitd,se a szerzldds odaitdlds6r6l, a

keretmeg6llapod6sr6l, a kdzbeszerzdsi elj 6r6s beszilrtet6s6r6l
targy 1.760,00

2.112,00

2.1.9 Sziiksdges tev6kenys6gek v6gzdse a beadott jogvddelemmel kapcsolatos
kdrv6ny alapjdn

ora L760,00
2.112,00

2.1.10 Egy6b,a beszerzds fajtiljiltil ds tdrgy6t6l fiigg6 tevdkenysdgek ora 1.767,50 2.121,00

11 A kiizbeszerz6si eljdrdsok lebonyolitisa, melyekre a kiizbeszerz6si
tiirv6ny nem vonatkozik

2.2.1 Hatdrozatjavaslat el6kdszit6se a beszerzdsi elj6r6s elinditrls6r6l t6rrCy 1.760,00 2.112,00

2.2.2 Az irajinlatok megtdteldr6l sz6l6 meghiv6s 6ssze6llit6sa 6s eljuttat6sa
az irajinlat tev6k cimeire, akik a beszerzdsr6l sz6l6hatirozatban
szerepelnek

targy 5.280,00 6.336,00

2.2.3 A szerz6ddsjavaslat \agy a megrendelds 6ssze6llit6sa tirgy 1.760,00 2.112,00

2.2.4 A bedrkezett 6rajrinlatok elemzdse ds drt6keldse, 6s a beszerzdsi
elj6r6sr6l sz6l6 jegyz6k0nyv 0ssze6llit6sa

tirgy 3.520,00 4.224,00

3. EGYEB SZOLGALTATASOK

Sor-
sz6m

Szolgdltatis megnevez6se
M6rt6k-
egys6g

Osszeg Arl
n6tkiil

Osszeg ArA-vat

3.1 Hozzdjdrulis elsziimoldsa az lpitfsiteriilet rendez lsdhez az egyesitett
elj6r6s keretein beltj.l,az 6pitm6nyek 6pitkezdsi 6s haszr6lati jog6nak
megszerzdsdhez sziiks6ges eljiir6sban ,ahol az dptilet teriilete 19,99 m2-
ig terjed

tirgy 2.200,00 2.640,00

3.2 Hozzdjiniils elsz6mol6sa az dpitdsi teriilet rendezdsdhez az egyesitett
elj6r6s keretein beliil,az 6pitrn6nyek 6pitkezdsi 6s haszn6lati jogrlnak
megszerz6s6hez sziiksdges eljrirdsban ,ahol az dpiilet tertilete 20 m2 6,s

99,99 m2 kdz0tt van

t6rrgy 2.750,00 3.300,00

J.J Hozzdjilrulils elszdmol6sa az fpitdsi teriilet rendezesdhez az egyesitelt
eljfr6s keretein beliil,az 6pitm6nyek dpitkezdsi 6s hasmdlati jogdnak
megszerzdsdhez sziiksdges elj6r6sban ,ahol az dpiilet teriilete 100 nr?

feleff van

tirgy 3.300,00 3.960,00

3.4 A hozzdjilrul6s fizet6s6nek felmentdsdr6l sz6l6 bizonylat kidllit6sa,mely
az 5pitdsi fiildterulet rendezdsdre vonatkozik az egyesitett
folyamatokban, melyek azdpitmdnyek dpitdsi 6s hasm6lati jogaira

t6rrgy 880,00 1.056,00



vonatkozlak

3.5 Tervdokumentiici6 elk6szit6s e szimit6gdpen a megrendel6 6ltal adott
vinlatok alapjdn

ora 1.767,50 2.121,00

3.6 J6vrihagy6sok 6s feltdtelek beszerz6se a beruhdz6 kiiltin j6vdhagy6sa

vagy k6relme alapjrin
t6rrW 3.850,00 4.620,00

3.7 Miiszaki jelentds az dpitndny 6llapot6r6l,vezeteketrbl,az
infrastmktur6lis h6l6zatr6l 6s a ktils6 rendezdsr6l

ora 1.767,50 2.121,00

3.8 Szakfeliigyelet v6gzdse kiilOnfdle dpitmdnyek 6pitdse kdzben ill. azon
kivitelez6si munkdlatokn6l, amelyekre ki van adva az lpitkezfsi
enged6ly

% 2,2%6 a beruh6zds iisszdrt6k6b6l

3.9 Fentebb nem emliteff m6rniiki szolgiiltat6sok megfizettet6se a val6san
elhasmdlt 6rrik ds kdltsdgek alapj6n ttirtdnik

ora 1.767,50 2.121,00

3.10 Nagyform6tumt (A 0) mriszaki rajzok nyomtatiisa 80 g/m'?papiron
(fekete-fehdr), az 6r magiba foglalja a szolgdltat6s ds a felhasmiit anyag
kdlts6geit

2
m 880,00 1.056,00

3.1 1 Nagyformiltumt (A 0) mriszaki rajzok nyomtat6sa szinesben 80 g/m'z

papiron (az 6r magdba foglalja a szolg6ltat6s ds a felhaszn6lt anyag
k6ltsdgeit). Siirg6s hat6rid6s szolg6ltatds esetdn az 61 3DYo-kal ndvekszik

m' 2.461,25 2.953,50

3.12 Jilrmri amortizdciija ds szdllitdsi kdltsdg km 30Yo az iizemanyag rirdb6l

2.szakasz
Az {xjegyzdk 2023 . janurir 1 -dn ldp hatiiyba.

3.szakasz
Ezt ahatirozatot eljuttatni j6v6hagy6sra Magyarkanizsa k6pvisel6 Testiilet6hez ds megjelen-

tetni,,Magyarkanizsa krizs6g Hivatalos Lapjhban" .

Komunalac KommunSlis Szolg6ltat6
Koztr illlalat Magyarkanizsa
Sz6m: 8l-212022-OP3
D6tum: 18.10.2022.
Magyarkanizsa
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