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fűtési rendszer átalakítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2016.(II. 23.) KNÖT
határozatában döntött arról, hogy szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár - orvosi rendelő) épületben lévő kazán
cseréjét, melyet úgy kíván megvalósítani, hogy az orvosi rendelő felső szintjére egy darab új
kazán kerüljön, az ingatlan pedig legyen hőmennyiség-mérővel ellátva.
A Képviselő-testület 40/2016.(II. 23.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy felmérést
kíván készíttetni azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor,
Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészben új kazán beszerzése szükséges-e,
vagy a háziorvosi rendelőkben lévő kazánokról megoldható-e az épületrész fűtése.
A felmérések elvégzését követően az épületrészben a csökkenő fűtési energiaigény lehetővé
teszi a fűtési rendszer összevonását az azonos épületben levő rendelőével, a régi elavult
gázkazán elbontásával.
Fenti munkafolyamatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi cégektől érkeztek árajánlatok:
CsikaiSzer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Bartók B. u. 2.) bruttó
1.765.197,- Ft;
HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (6724 Szeged, Ipoly sor 11/B.) bruttó
1.539.151,- Ft;
ENTA 2000 Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Csongrádi sgt. 20.) bruttó 1.515.637,- Ft;
Ferroép-Szer Épületgépész Kft. (6724 Szeged, Sőtér István köz 2.) bruttó 1.364.805,Ft;
Kiss László egyéni vállalkozó (6900 Makó, Róka u. 18.) bruttó 1.212.506,- Ft
összegben.
Az M-Color 2009 Kft. (6900 Makó, Csanád vezér tér 7.) jelezte, hogy szakember hiánya miatt
nem tud árajánlatot adni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését a
gyógyszertár - orvosi rendelő épületre, valamint a védőnői szolgálat épületrészre vonatkozó
fűtési rendszer átalakítása tárgyában meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. augusztus 25.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Gyógyszertár - orvosi rendelő épületben, valamint a védőnői szolgálat épületrészben
fűtési rendszer átalakítása
___/2016.(VIII. 30.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyógyszertár
- orvosi rendelő épületben, valamint a védőnői szolgálat épületrészben fűtési rendszer
átalakítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár orvosi rendelő) épületre, valamint a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat
épületrészre vonatkozóan a fűtési rendszer átalakítását megrendeli a
______________________-től
(_______________, képviseli: ______________)
az árajánlat szerinti _______,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó _______,- Ft összegben.
A Képviselő-testület a fűtési rendszer átalakításának költségét bruttó _______,- Ft összeget az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert,
___________________________ a vállalkozási szerződést kösse meg.
A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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