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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 26-án
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Plasztik korcsolyapálya bérlése

Iktatószám:16003/2021
A napirend előterjesztője:

Melléklet: 1 db ajánlat
Kispál László alpolgármester

Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság
Hatáskör
Humán Bizottság
SzMSz. 29. § (2) bek.
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági SzMSz. 1. melléklet II. C.) 18. pont
bizottság

Egyéb megjegyzés:

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!
Már az elmúlt évben is szerepelt önkormányzat tervei között egy, az Adventi Vásár keretében,
a Városház téren ideiglenesen felállításra kerülő plasztik korcsolyapálya telepítése, azonban
annak kivitelezését a koronavírus-pandémia meghiúsította.
E korábbi elgondolást az idei Adventi Vásár keretében szeretnénk megvalósítani annak
érdekében, hogy városunkban a karácsonyi készülődés időszaka ezzel is színesebbé,
hangulatosabbá válhasson.
A kivitelezésre előzetesen több árajánlatot is bekértem vállalkozásoktól, amelyek
kiértékelését követően megállapítást nyert, hogy az EVIDENCE '99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1082 Budapest, Baross u. 119/A 4. em. 8.) PLASTIC ICE TEAM
vállalkozás ajánlata (az előterjesztés 1. sz. melléklete) alapján valósítható meg a lehető
legteljesebben és leggazdaságosabban a tervezett korcsolyapálya.
Az ajánlat egy megközelítőleg 200 m2-es, ún. polisztirol lapokkal történő felület
kiegyenlítéssel alkalmassá tett, „nútféderes” típusú pályára vonatkozik, amelynek bekerülési
költsége 2.140.000,- Ft. Ezen felül a pálya kialakításával és üzemeltetésével felmerülő egyéb
költség (víz, áram, őrzés, stb.) az előzetes kalkulációk alapján 360.000, -Ft-ra tervezett.
A bérlés időtartama 45 nap, így a pálya - terveink szerint - 2021. november végétől 2022.
január közepéig állna fenn. A kiajánlott készlet csomag garantálását a vállalkozó a szerződés
megkötése után, valamint a bérleti díj első, 50 %-os résszámlájának kiegyenlítésétől tudja a
biztosítani, amelynek legkésőbbi dátuma az építés napját megelőző 15. naptári nap.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése alapján, valamint Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatainak
figyelembevételével – megtárgyalta a Plasztik korcsolyapálya bérléséről szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a mellékelt
ajánlat szerinti szerződést Ajánlattevővel, EVIDENCE '99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1082 Budapest, Baross u. 119/A 4. em. 8.) egy db, ún.
polisztirol lapokkal történő felület kiegyenlítéssel alkalmassá tett, „nútféderes” típusú,
200 m2 nagyságú korcsolyapálya bérléséről, 45 nap időtartamra.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pálya bérletéhez és üzemeltetéséhez
kapcsolódó költségek fedezetére mindösszesen 2.500.e Ft költségkeretet hagy jóvá.
Ebből 1.300.e Ft-ot a tárgyévi költségvetés Nagyrendezvények keretösszege terhére
biztosítja, míg a fennmaradó, illetve esetlegesen tárgyévi keretből áthúzódó kiadások
fedezetét a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt az előirányzat-változások soron
következő költségvetési rendeletmódosításkor történő átvezetésére, illetve arra, hogy
az áthúzódó kiadásokat a 2022. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be.

Határidő:
Felelős:

szerződéskötésre: azonnal
előirányzatok módosítására és betervezésre: 2022. február 15.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. október 15.
Kispál László
alpolgármester

1. sz. melléklet

ajánlat:
Rendezveny/helyszín: Komló
Időpont: 2021. november - január -45napra
Építés: 2021 november egyeztetett időpontban (2 nap építési idő)
Bontás: 2022. január egyeztetett időpontban (1 nap bontási idő)
Pálya típus: nútféderes
Korcsolypálya felület: - 200 m2 Jégpálya árajánlat: 1 690 000- HUF (AAM)
-

A bérleti csomagjainkat AAM (alanyi adómentes) fizetéssel tudjuk
biztosítani, így az árat ÁFA tartalom nem terheli!
Szállítás: 450 000- HUF AAM (alanyi adómentes) 7,5 t emelőháffalas teherautó,
Bp. - Komló Bp. 2-szeri úton (építés-bontás)
Az árak tartalmazza:
- az építés és bontás költségét,
- a felületkezelő anyag biztosítását a teljes bérleti időszakra, - kültéri
palánkrendszert
- építő személyzet ellátását / szállását és személygépkocsijának közlekedését
- tehergépjármú összes költségét, útdíját, matricáját, engedélyét a helyszínig
és vissza 2 alkalommal - pálya méret függvényében 30 pár korcsolyát
- korcsolyaélező gépet
- pálya karbantartás betanítását
Opcionális költségek (a helyszín és pontos project ismerete alapján ajánlható):
- egyedi palánk rendszer
- további korcsolyák
- hockey eszközök CSAK kapuralövéshez

- lceSlide/ lceBowling/Curling
- sátor, padok, hősugárzó
- díszílet, téli hangulatú fotófal, fénytechnika, fényfestés, jégrevú fellépők

előzetes egyeztetések alapján
Megrendelő biztosítja: -230V hálózati áramforrás a jégpályától maximum 30
méterre az építés idejére
- sík szilárd burkolat a pálya installálásához és vízvételi lehetőség a pálya
tisztításához
- korcsolya kiadáshoz sátor és/vagy padok, eszközök tárolása
- személyzet, az esemény lebonyolításához
- elsősegély nyújtási lehetőséget a rendezvény látogatószámához igazodva

E-mail: info@p/asticice.hu
Web: www.plasticice.hu
Tel: 06 20 261 93 66
Az árajánlat 2021.10.15-ig illetve a készlet erejéig érvényes.
Megrendelés előtt minden esetben tájékozódjon az aktuális készletről! Az
árajánlattal kötöttséget nem vállalunk a készlet tartására!
Jelen fennálló egészségügyi válsághelyzet miatt, ajánlat
teljesíthetőségének időbeli pontossága, további
korlátozó intézkedések bevezetése esetén nem
garantálható!
Megrendelő tudomásul veszi hatályos járványügyi rendelkezéseket és ennek
tudatában jár el.

