A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma:31/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. február 26. napján
14.30 órakor megtartandó ülésére

a TOP-3.1.2-16-TL1-2018-00013 kódszámú „Decsi Idősek
Klubja energetikai felújítása” elnevezésű pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Takácsné Gehring Mária jegyző

A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. 02. 24.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés elnevezésű TOP-3.2.1-16-TL1-2018
00013 azonosító számú, „Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása” című pályázaton vissza
nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat a tulajdonában lévő a Decs, Kossuth
u. 12., 589/1 hrsz-ú ingatlan korszerűsítésére.
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2019.06.24., fizikai befejezésének tervezet napja
pedig: 2020.06.24. A záró kifizetés benyújtásának időpontja: 2020.09.22. A projekt
összköltsége: 21.938.338 Ft.
A projekten belül végzendő három tevékenységre ajánlatokat kértünk három a 2019.
novemberi testületi ülésen a képviselő-testület által meghatározott cégektől, vállalkozóktól.
A) Három ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre a kivitelezési munkák elvégzésére. Az
ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. január 31-éig mindhárom ajánlattevő benyújtott ajánlatát.
Az ajánlatok a formai és a tartalmi szempontoknak megfelelnek.
1. SZ+C Stúdió Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30.
2. SZI-ZA Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Palánki út 11.
3. ADRI ÉPKER Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.
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br. 19.523.383 Ft,
br. 21.355.493 Ft
br. 22.096.437 Ft

A legalacsonyabb ajánlatot az SZ+C Stúdió Kft. adta nettó 15.372.742 Ft összeggel, így Kftvel javasoljuk a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését.
Elszámolható költség: br. 19.910.396 Ft.
B) Három ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. Az
ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. január 27-éig mindhárom ajánlattevő benyújtott ajánlatát.
Az ajánlatok a formai és a tartalmi szempontoknak megfelelnek.
1. Joó Lajos e.v., 6230 Soltvadkert, Wesselényi u. 55.
2. Zahorszki Gábor e.v., 6200 Kiskőrös, Szabadkai u. 59.
3. H-KONSTRUKT Mérnökiroda Kft.,
7100 Szekszárd, Bartina u. 67.

nettó 290.000 Ft
(ÁFA mentes),
nettó 215.000 Ft
(ÁFA mentes),
br. 317.500 Ft

A legalacsonyabb ajánlatot Zahorszki Gábor egyéni vállalkozó adta nettó 215.000 Ft
összeggel, így javasoljuk vele a szerződés megkötését.
Elszámolható költség: br. 219.384 Ft.
C) Három ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre a nyilvánossági feladatok ellátására. Az
ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. január 30-áig mindhárom ajánlattevő benyújtott ajánlatát.
Az ajánlatok a formai és a tartalmi szempontoknak megfelelnek.
1. Coach Connect Kft., 8651 Balatonszabadi, Deák u. 38.
2. Pályázat EUrópa Kft., 1097 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
3. EDUCERT Kft., 2440 Százhalombatta, Petőfi S. u. 13/A.

nettó 150.000 Ft,
nettó 85.000 Ft,
nettó 100.000 Ft

A legalacsonyabb ajánlatot a Pályázat EUrópa Kft. adta nettó 85.000 Ft összeggel, így Kft-vel
javasoljuk a szerződés megkötését.
Elszámolható költség: nettó 86.371 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
a „Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása” elnevezésű projekt
kivitelezőjének kiválasztására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 azonosító számú, a „Decsi Idősek
Klubja energetikai felújítása” című projekt keretében megvalósuló
beruházás kivitelezési munkák elvégzésére benyújtott ajánlatok közül
nyertes ajánlattevőként – az értékelési jegyzőkönyvben foglaltak alapján
– a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tevő SZ+C
Stúdió Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30., adószám: 11295145-217) ajánlatát hirdeti ki nyertesként bruttó 19.523.383 Ft összeggel.
b) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő – a
jegyzőkönyv mellékletét képező - vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester
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(a vállalkozási szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: SZ+C Stúdió Kft., Szekszárd
Tolna
Megyei
Önkormányzat,
projektmenedzsment
DKÖH, pénzügyi osztály
irattár

Szekszárd

–

2. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
a „Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása” elnevezésű projekt
műszaki ellenőrének kiválasztására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 azonosító számú, a „Decsi Idősek
Klubja energetikai felújítása” című projekt keretében megvalósuló
beruházás műszaki ellenőri feladatok elvégzésére benyújtott ajánlatok
közül nyertes ajánlattevőként – az értékelési jegyzőkönyvben foglaltak
alapján – a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tevő
Zahorszki Gábor e.v. 6200 Kiskőrös, Szabadkai u. 59., adószám:
11295145-2-17) ajánlatát hirdeti ki nyertesként nettó 215.000 Ft
összeggel.
b) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő – a
jegyzőkönyv mellékletét képező - megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a vállalkozási szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: Zahorszki Sándor e.v., Kiskőrös
Tolna
Megyei
Önkormányzat,
projektmenedzsment
DKÖH, pénzügyi osztály
irattár

Szekszárd

–

3. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
a „Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása” elnevezésű projekt
nyilvánossági feladatok ellátására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 azonosító számú, a „Decsi Idősek
Klubja energetikai felújítása” című projekt keretében megvalósuló
beruházáshoz kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására benyújtott
ajánlatok közül nyertes ajánlattevőként – az értékelési jegyzőkönyvben
foglaltak alapján – a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra vonatkozó
ajánlatot tevő Pályázat EUrópa Kft., 1097 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.,
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adószám: 23164972-2-43) ajánlatát hirdeti ki nyertesként nettó 85.000
Ft összeggel.
b) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő – a
jegyzőkönyv mellékletét képező – megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a vállalkozási szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: Pályázat EUrópa Kft., Budapest
Tolna
Megyei
Önkormányzat,
projektmenedzsment
DKÖH, pénzügyi osztály
irattár
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Szekszárd

–

