Galgamácsa Községi Önko rmányzat
Képviselő-testület

2018. április 3- án tartott

rendkívüli ülésének

JEGYZÓXÖXYVE

28t2018.(IV.3.) számú önkormányzatihatározat

Döntés a KEHOP 5-2.9-16,2017001,67 pályá,zathoz kapcsolódó
tervezési valamint műszaki
ellenőri feladatok ellátásáról

JEGYZŐKÖNW

2018. áPrilis 3-án
Készült: Galgamácsa Községi önkorm ányzat Képviselő-testületének
tartott
17:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helYiségében
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Ecker Tamás pol gármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Béla alpolgármester

Móricz Máté képviselő
Holló Péter képviselő
Mogyorósi Márta jegyző
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testi,ileti tagokat, kÜlÖn kÖszÖnti MogYorósi
jelent meg.
Mérta jegyzőt. Megállapítja, hogy a testiilet hatfuozatképes, mivel 5 fő képviselő
Ismerteti a napirendi pontokat.
szavazástabocsátja a napirendi pontokat az alábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község ÖnkormányzatKépviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, O tartőzkodással elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. KEHOP 5.2.9-16-20L7-00I67 pá|yázathoz kapcsolódóan, Galgamácsa KÖzség
önkormányz at intézményeinek energetikai korszerűsítéséhezkapcsolódó
ajánlatok megvitatása

Napirendek tárgvalása:

5.2.9-16-2017-00r,67 pályázathoz kapcsolódóan, Galgamácsa KÖzség
önkormány zat intézményeinek energetikai korszerűsítéséhezkaPcsolódó
ajánlatok megvitatása

2. KEHOP

Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő_testtiletet, hogy az e|nyert KEHOP
5.2.9-16-2OI7-0ot67 páIyazaíhoz kapcsolódóan, Galgamácsa Község
ajánlatkérések
önkormrán yzat intézményeinek energetikai korszerúsítéséhezkaPcsolódó
dokumentáció
megtörténtek. Külön felhívást kellett kiküldeni az épitészetífelmérési
valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán is. A vonatkozó
elkészítésére
kaPcsán
árajánlatok elektronikus megkérése megtörtént. Határidőig mindkét feladat ellátása
Javasolja,
3_3 db áraján1at érkezett. A beérkezett ajánlatokat ismerteti a KépviselŐ-testÜlettel.
hogy a legkedvezőbb vállalási árat figyelembevételével hozza meg a Tisztelt KépviselŐtestület a döntést.
Róz sai

p

iro ska : A

pénzügyi fedezetet az önkormá nyzatnak kell bizto sítani?

jelenik meg, a Pontos
Ecker Tamás polgármester: A páIyázatban elszámolható költségként
elszámolási szabályokat a közreműködő szewezettel kötött egyiittműkÖdési megállaPodás
ré szl ete

s

en tartalmazza.

Móricz Máté: utólag fogja akkor megkapni apénzt az önkorményzat?

Ecker Tamás polgármester: A pá|yénat utófinanszírozásű, de elŐlegként lehívtuk már a
támogatást , Apénzigyt fedezet az önkormányzat számláján rendelkezésre áII.
Felkéri a jelenlévőket, aki egyetért, hogy a Képviselő-testíilet a fenti projekthez kaPcsolÓdó
tervezési és felmérésifeladatok elvégzésévellegkedvezőbb vállalási Ítrat fogadja el és a
feladat elvégzésévetBsr Innovációs Kft.-t (cégtregyzékszám: 13-09-126977) bizza meg aZ
j
ár aj én|atb anmegj elölt 2. 6 5 0. 000 + Áfa ár on az kézfelemel és sel elezze.
Tovabbá kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a
legkedvezőbb vállalási írat adó Börözffy Mérnök Iroda Kft.-t (CégJegyzékszám.: 01-0990]472, Adószám: 145|8335-2-4| ) bízza me8 a KépviselŐ-testÜlet az árajánlatban
megjelölt 1.325.000 Ft + ÁFA áton az szintén kézfelemeléssel jelezze egyetértésót.

Galgatnácsa Község Önkonnárryzat Képviselő-testülete cgyüangúlag. 5 igen,

0

nenl,

0

tarlózkoclással a követk ező határoz,atot hozta:

28/2018. űV.3.) sz. önkormányzati

határozat:

a KEHOP
5.2.9, -í6-2017,00161 kódszámú, Galgamácsa Község
Önkormányzat intézményeinekenergetikai korszerűsítéséhez

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testtilete

kapcsolódóan a beékezeIt ajánlatok alapján dönt az építészetifelmérési
dokumentáció elkészítésénekvalamint a műszaki ellenőri feladatok
ellátásáró1.

A

Képviselő_testület a KEHoP 5.2.9. _16_2017_00167 kódszámú
projekt épitészetifelmérésidokumentáció elkészítésérevonatkozó, határidőig beérkezett- ajánlatok közül a legkedvezőbb vál|alási árat adő,
ESK Innovációs Kft.-t (cégegyzékszám: 13_09_126977) bizza meg a
projekthez kapcsolódó tervezési és felmérésifeladatok elvégzésévelaz
fuajén|atban megjelölt 2.650.000 + Áfa, aZaZ kettőmillió_
hatszázőtveflezer forint + áfa áron.

Galgamácsa község Önkormányzata kepviselő-testülete a I<EHop
5.2.g. _16-2017_00161 kódszámú projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri fel adatok ellátás áv al- hatándőig b eérkezett- aj ánl atok közül a

legkedvezőbb vállalási árat adó Börözffy Mérnök Iroda Kft._t
(Cég|egyzékszám.: 0I_09_9O1472, Adőszám: 1451833 5_2_4I ) bizza
íneg az áraján|atban megjelölt 1.325.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió_
háromszázhuszonötezer

forint + áfa áron.

Képviselő-testíilet felhata|mazza a polgármester a vonatkozó
megállapodások aláírására. A pénzigyi fedezetet IKT-20I7 -106-11OO0271g5 azonosító számtt, Támogatásí szerződésben megjelölt
feltétel ek szeint, az elny ert támo g at ásb ó 1 b izto sítj a.

A

Határidő: azornal
Felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú, ellenszav azat

nélktil

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a Képviselő-testület munkáját és az ülést 18:15

órakor bezárja.
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