JEGYZŐKÖNYV

Az ülést hangfelvétel rögzíti

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28. napján
18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei Attiláné,
Bercsényi Miklós, Dr. Varga László, Kerecsényi Zsuzsanna képviselők
Dr. Koncz László jegyző
Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.
Varga László képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
78/2016.(VI.28.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv

hitelesítő

megválasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Varga László képviselőt választja
meg.
Felelős:

Szili Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotot.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi pontot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
79/2016.(VI.28.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 28.-ai nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Pályázati tanácsadó kiválasztása
(az ajánlatokat és az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)

Szili Miklós polgármester: elmondja, hogy az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére az
Önkormányzat testületi határozat alapján pályázatot küld be. A pályázatíró, tanácsadó
kiválasztására három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlattevő az ANP AST Europroject
Szolgáltató Kft. ajánlata bruttó 1.333.500,-Ft összegben. Javasolja, hogy a képviselőtestület a
legkedvezőbb ajánlattevő ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el.
A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft mint legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
80/2016.(VI.28.) számú
HATÁROZATA
pályázati tanácsadó kiválasztásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ANP AST Europroject Szolgáltató
Kft„ mint legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatát fogadja el, bruttó 1.333.500,-Ft összegben az
orvosi rendelő energia hatékonysági, korszerűsítési pályázatának előkészítésére, pályázatíró és
tanácsadói feladatok ellátására.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződés megkötésére.
Felelős:

Szili Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Más nem lévén a polgármester a testületi ülést 18:30 órakor berekeszti.
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június
28.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István
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Bercsényi Miklós

képviselő

Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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Előterjesztés

Tisztelt

Képviselő-testület!

A 2016. június 23-ai ülésünkön határoztunk arról, hogy az Önkormányzati ingatlanok energia
hatékonysági program keretében a TOP-3-2-1-15 kódszámú pályázatra a csarnokon kívül az Orvosi
Rendelőt energia hatékonysági pályázatot is benyújtjuk. A pályázat előkészítésre ajánlatokat kérünk.
Az ajánlatok beérkeztek, ezek a következők:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. VII. emelet.

Ajánlati ár, bruttó

1.333.500 Ft.

Pro Environ Szolgáltató Kft. 2049 Diósd, Homokbánya utca 83.

Ajánlati ár, bruttó

1.422.400 Ft.

Uniós Projekt Fejlesztő Kft. 1067 Budapest, Podmaniczky utca 27. fsz.3.

Ajánlati ár, bruttó

1.587 .500 Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot az ANPAST Kft. adta a bruttó 1.333 500 Ft vállalási árral.
Javaslom az e lőkészítéssel és beadással Őket bízzuk meg.
Lovasberény, 2016.06. 27.

AJÁNLAT-TOP-3 .2.1-15

Tárgy: AJÁNLAT- TOP-3.2.1-15
Feladó: ANPAST Europroject Kft. <anpast@anpast.hu>
Dátum: 2016.06.27. 10:15
Címzett: "szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu" <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>

Tisztelt Ajánlatkérő!
Felkérésüket tisztelettel megköszönve, ajánlatkérésük megismerése után engedjék meg, hogy ezúton
tegyünk ajánlatot Lovasberény Kö7Ség Önkormányzata számára a „TOP-3.2.1-15 kódszámú,
Önkormányzati épületek energetikai korszerUsítése." című Pályázati Felhívás alapján pályázati
előkészítés tárgyban.
Kérjük szíves visszajelzésüket ajánlatunk beérkezéséről!

Tisztelettel:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval rendelkező szervezet
1122 Budapest, Maros utca 19-21„ VII. emelet (Maros utca Business Center)
Telefon: +36-1-696 1627
Fax: +36-1-696 1628
E-mail: anpast@anpast.hu
Honlap: www.anpast.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az
üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos
az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie
vagy azzal visszaélnie.

D Mielőtt elektronikus levelemet kinyomtatná, kérem, gondoljon a környezet védelmére! Mentse az erdőket!
Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges. Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez
legkevesebb 10 millió fa életébe kerül.
- Mellékletek: ---- --- - - -- - - - - - - -
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+36 1 696 1627
+ 36 1 696 1628
www.anpast.hu

Europroject Szolgáltató KFT.

Szili Miklós polgármester részére
Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.
Telefon: +36 22 456 024
E-mail: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu

Pályázati előkészítés

Tárgy:
Ajánlattevő

neve:

Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Kapcsolattartó:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emelet
01-09-905408
14473681-2-43
Stumpf Gábor ügyvezető

+36 16961627
+36 1 696 1628
anpast@anpast.hu
Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!

Felkérésüket tisztelettel megköszönve, ajánlatkérésük megismerése után engedjék meg, hogy
ezúton ajánlatot tegyünk Lovasberény Község Önkormányzata számára a „ TOP-3.2.1-15
kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című Pályázati Felhívásra
tekintettel - Az orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése tárgyú projekthez szükséges
pályázati előkészítés tárgyban.
A pályázat előkészítésére ajánlati árunk: nettó 1.050.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillióötvenezer forint + 283.500,- Ft ÁFA = bruttó 1.333.500,- Ft, azaz egymillióháromszázharmincháromezer-ötszáz forint.

Az árajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadjuk, azt magunlcra nézve

kötelezőnek

ismerjük el. Nyertesként való kihirdetésünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük.
A jelen Ajánlatban nem szabályozott bármely egyéb, az Ajánlatkérő kérésére az Aj ánlattevő
által elvégzendő szolgáltatásra az Ajánlat nem terjed ki, arról a Felek külön megállapodása
rendelkezhet.
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Europroject Szolgáltató KFT.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk találkozik az elképzeléseikkel és a közeljövőben a fenti tárgy
vonatkozásában szerződéses kapcsolatot alakíthatunk ki.
Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére.

Budapest, 2016. június 27.

Tisztelettel:
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AJÁNLAT

Tárgy: AJÁNLAT
Feladó: Máté Párkányi <proenvironkft@gmail.com>
Dátum: 2016.06.27. 10:12
Címzett: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!
Csatoltan küldöm az Ajánlatunkat Lovasberény Község Önkormányzata részére a
"TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című
Pályázati Felhívás alapján pályázati előkészítés tárgyban.
Üdvözlettel :
dr. Párkányi Máté
Pro Environ Szolgáltató Kft.
- Mellékletek: - --· - --- -·

AJÁNLAT.pdf
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AJÁNLATI ÁR

A Pro Environ Szolgáltató Kft., mint Ajánlattevő a „TOP-3.2.1-15 kódszámú,
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése." című Pályázati Felhívásra tekintettel,
pályázati előkészítés tárgyban az alábbi ajánlatot adja:

nettó 1.120.000 Ft+ 302.400 Ft ÁFA= bruttó 1.422.400 Ft

Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadjuk, azt magunkra nézve kötelezőnek ismerjük
el.
Nyertesként való kihirdetésünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük .

.Budapest, 2016. június 27.

dr. Párkányi Máté
Pro Environ Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő ·

AJÁNLATTEVŐ ADATAI

Címzett: Lovasberény Község
Önkormányzata

Feladó: Pro Environ Kft.

Név: Szili Miklós polgármester részére

Név: dr. Párkányi Máté

Cím: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u.
62.

Cím: 2049 Diósd, Homokbánya utca 83 .

Telefon: +36 22 456 024

Telefon: +36 30 971 6635

Fax: -

Fax: +36 23 890-022

E-mail:
szili.mil<los@lovasbereny.datatrans.hu

E-mail: proenvironkft@gmaiLcom

Tárgy: AJÁNLAT

Budapest, 2016. június 27.

dr. Párkányi Máté
Pro Environ Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő ·

Ajánlat TOP-3.2.1-15

Tárgy: Ajánlat TOP-3.2.1-15
Feladó: Uniós Projekt fejlesztő Kft. <info@unios-projekt.hu>

Dátum: 2016.06.27. 9:48
Címzett: <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve küldjük ajánlatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése„ című pályázati előkészítés tárgyban.

Üdvözlettel:

Sárossy-Csendes Zsuzsa
Irodavezető

Uniós Projekt Fejlesztő Kft.
Levelezési cím: 1393 Bp., Pf: 339.
Tel.: +36 1 787-10-17
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AJÁNLATTEVŐ ADATAI

j ~ímzett: ,Lovasberény Község

1

1 Onko rmanyzata

Kapcsolattartó: Szil i Miklós po lgármester
részére

Feladó : Uniós Projekt

Fejlesztő Kft.

, Kapcsolattartó: Gíber Dániel

ügyvezető

. Cím : 1067 Budapest, Podmaniczky utca 27.
Cím: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62. '
fszt . 3.

Telefon: +36 22 456 024

Telefon: +36 20 802 0897

Fax: -

Fax: -

E-mail :
szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu

E-mail: info@unios-projekt.hu

Tárgy: AJÁNLAT-„TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése." című Pályázati Felhívásra tekintettel, pályázati előkészítés tárgyban.

Ajánlati ár: nettó 1.250.000,- Ft + 337.500,- Ft ÁFA= Bruttó 1.587.500,- Ft

J\z ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadjuk. magunkra nézye kötelezőnek isme1jük el.
szerződést

Nyc11esként Yaló kihirdetési.ink esetén a
Budapest, 2016. június 27.
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megkötjük és teljesítjük.

