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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  76/2012.(III.  1.)  KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez  kapcsolódó  támogatások  igénybevételének  részletes  szabályairól  szóló 
4/2012.(III.  1.)  BM  rendelet  alapján  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília  Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor,  József A. u. 19.) 
épület keleti szárnyának hőszigetelésére.
A  Belügyminisztérium  BMÖGF/100-48  (2012)  számú  döntésével  10.453.000,-  Ft 
támogatásban részesítette a benyújtott pályázatot.

A  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  épületenergetikai  felújítására  vonatkozó 
munkálatok  elvégzésére ajánlatokat  kértünk. Az ajánlatok beadására nyitva  álló  határidőig 
(2012. szeptember 19. 900 óra) az alábbi cégektől érkeztek ajánlatok:

- SEBÉPTECH Kft,
- Mester-Bauholding Kft,
- Amandinus 99’ Kft,
- Satis Mobil Projekt Kft.

A Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésén az ajánlatok bontásra kerültek.

A  beérkezett  ajánlatok  pénzügyi  és  műszaki  tartalmának  ellenőrzése  folyamatban  van  az 
értékelést követően a javaslat a testületi ülésen kerül kiosztásra.

Tisztelt  Képviselő-testület,  kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  előterjesztés 
tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. szeptember 20.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
   polgármester
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_____/2012.(IX. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda épület 
keleti szárnyának hőszigetelési munkálataira vállalkozó kiválasztása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat tulajdonát 
képező Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, 
József  A.  u.  19.)  épület  keleti  szárnyának  hőszigetelési  munkálatait  a 
_____________________-tól (cím: ____________________) rendeli meg bruttó __________ 
Ft összegért,

tekintettel arra, hogy a – beszerzési szabályzat alapján kiküldött - ajánlattételi  felhívásra 4 
ajánlat,  azok közül 4 érvényes  ajánlat  érkezett  és a beérkezett  érvényes  ajánlatok közül a 
________________  által  benyújtott  ajánlat  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  - 
amely megfelel a felhívásban jóváhagyott formai, tartalmi és műszaki követelményeknek -
az alábbiak szerint:

 nettó ajánlati ár: _______________ Ft + Áfa, mindösszesen: ____________ Ft.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  építés  költségét  a 
Belügyminisztérium  4/2012.  (III.  1.)  BM  rendelet  rendelete  szerinti  10.453.000,-  Ft 
támogatási  összegből,  valamint  ______________  Ft  önerőt  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert,  hogy  a  kiválasztott 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

A határozatról értesül:
- ajánlattevők
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


