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Előterjesztés

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. augusztusi ülésére

Tárgy: Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő- testület 12/2009. (III.31.) Ökt határozatával fogadta el a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő 
beszerzési  eljárások  rendjét.  Ezen  szabályzat  szerint  a  5.000.000  Ft   becsült  nettó  értékhatár  felett  és  a 
mindenkori  költségvetési  törvényben  meghatározott  nemzeti  értékhatár  szintjéig  (építési  jellegű  beruházások 
esetében jelenleg 15 millió forint) beérkező árajánlatokról a Képviselő-testület dönt.
A tárgyévi TEKI program keretében a Képviselő- testület 33/2009. (V.29.) Ökt határozata alapján pályázatot 
nyújtottunk be a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítésére, melynek 
becsült nettó bekerülési költsége 12.450. eFt.
Összességében három feltételes árajánlat  bekérésére került sor a projekt kapcsán. A Dél- Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács várhatóan 2009. augusztus közepén dönt befogadott pályázatunkról. Ezt követően – kedvező 
döntés  esetén  -   kerülhet  sor  a  támogatási  szerződés  megkötésére,  majd  a  legkedvezőbb  árajánlat  szerinti 
kivitelezői szerződés aláírására.
A feltételes árajánlat tételi felhívásunkra három érvényes árajánlat érkezett. Ezek benyújtói a következők:

1) OROSGÁZ PLUSS Bt.
     5900 Orosháza 
     Előd u. 11.
     Árajánlat: 15.986.891.- Ft + Áfa

2) ÉPVIZGÁZ Bt
     6600 Szentes
     Dr. Udvardi László u. 9.
     Árajánlat: 14.448.536.- Ft + Áfa

3) SOLINAR Kft
     6640 Csongrád
     Attila u. 26.
     Árajánlat: 12.449.520.- Ft + Áfa

A pályázat kidolgozására ezen árajánlat alapján készült és került benyújtásra 2009. május 29-én. Az árajánlat 
érvényessége 90 nap.
Valamennyi árajánlatot benyújtó cég rendelkezik a korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez szükséges műszaki 
és technikai háttérrel és megfelelő végzettségű szakemberrel.
Az  eredetileg  bekért  illetve  az  árajánlat-  tételi  felhívás  szerinti  pénzügyileg  legkedvezőbb  árajánlatot  a 
SOLINAR Kft (6640 Csongrád, Attila u. 26; ügyvezető igazgató: Mizere Imre) nyújtotta be, így javasoljuk a 
Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy ezen árajánlat kerüljön I. helyen elfogadásra, míg II. helyen a ÉPVIZGÁZ 
Bt, III. helyen OROSGÁZ PLUSS Bt árajánlata kerüljön megjelölésre.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk  az  előterjesztésben  foglaltak  megtárgyalását  és  a  csatolt  határozati  javaslat  változtatás  nélküli 
elfogadását.

Csanytelek, 2009. július 31.

Tisztelettel:

http://www.csanytelek.hu/
mailto:www.csanytelek@csanytelek.hu


Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyző

………/2009. (VIII…..) Ökt határozat

Tárgy: Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz

HATÁROZATI JAVASLAT

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2009. évi TEKI projekt keretében a Remény 
Szociális  Alapszolgáltató  Központ  épületének  energetikai  korszerűsítési  munkálataira  benyújtott 
feltételes árajánlatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta:

a) I.  helyen  a SOLINAR Kft  (6640 Csongrád Attila u. 26.) árajánlata  kerül  kiválasztásra.  Az 
árajánlat összege 12.449.520.- Ft + Áfa

b) II. helyen a ÉPVIZGÁZ Bt (6600 Szentes, Dr. Udvardi László u. 9.) kerül megjelölésre. Az 
árajánlat összege: 14.448.536.- Ft + Áfa

c) III. helyen az OROSGÁZ PLUSz SL Bt. (5900 Orosháza, Előd u. 11) kerül megjelölésre. Az 
árajánlat összege:15.986.891.- Ft + Áfa

2) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy eredményes TEKI pályázat 
esetén a kivitelezési szerződést kösse meg az I. helyen megjelölt SOLINAR Kft képviselőjével a jelzett 
pályázatban rögzítettek figyelembe vételével.

3) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a 2) pontban jelzett szerződést készítse elő.
Végrehajtás határideje:  A TEKI pályázat eredményének kihirdetését követő 8 munkanap.
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester

 Kató Pálné jegyző
 Beszámolás határideje:  A TEKI pályázattal kapcsolatosan a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által

meghozott döntés időpontját követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár         


