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Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 30.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Lagler István,
Dr. Szendrei Attiláné, képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja.
hogy a képviselő-testület 4
Jegyzőkönyvvezetőnek

Szendrei Attiláné

fővel

határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv

képviselőt,

hitelesítőknek

Dr.

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

7912019. (VII. 30.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község 5nkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Dr. Szendrei Attiláné

képviselőt

választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre venni
az óvoda spaletta gipszkartonozás ajánlat megtárgyalását.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
80/2019.(VU. 30.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 9.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
2. Orvosi

Rendelő

műszaki ellenőri

3.

Közművelődési

és a tornacsarnok energetikai fejlesztéséhet beérkezett építésiajánlatok értékelése

munkatárs álláshirdetésre érkezett ajánlatok értékelése

4. Óvoda ablak-spaletta gipszkartonozás ajánlatának megtárgyalása
Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
/a:z előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat a belterületi
ingatlanok szennyvízelvezetését oldja meg. Ahhoz, hogy Lujza major településrész
szennyvízelvezetése is megoldott legyen az érintett ingatlanokat belterületbe kell vonni. Az
előterjesztés

ezt taglalja. Javasolja a belterületbe vonási eljárás megindítását.

A testület egyetért a javaslattal.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Lujza majori településrész
érintett ingatlanjainak belterületbe, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
81/2019.(Vll. 30.) számú

HATÁROZATA
Belterületbe-vonási eljárás

kezdeményezéséről

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületbevonásra vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselötestület úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi lovasberényi
földrészlet( ek) belterületbe vonását:

Hrsz

Tcrü lctfelhasznáhí si cél

1.

0127/8 (0127/8/A/1-18, 0127/8/B/1-18, Kisvárosias lakóterület
0127/8/C/1-18 albetétekkel együtt)

2.
3.

0127/13
0127/14
0127/15
0127/5 (0127/5/A/1-18 albetétekkel együtt)

lakóút
Kisvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóteriilet

0137/2 hrsz-ú ingatlanból kialakított új
földrészlet

tervezett
ingatlana

4.
5.
6.

szennyvízátemelő

2. / A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak
nyilatkozata és a későbbiekben csatolt vázrajzok alapján a Körzeti Földhivatalnál a
belterületbe vonási eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással és telekalakítási eljárással
kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében járjon el.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal,

4
2. Orvosi

rendelő

és a tornacsarnok energetikai fejlesztéséhez beérkezett építés-

műszaki ellenőri

ajánlatok értékelése

/ az ajánlatokat a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ehnondja, hogy a projekt menedzser javaslatára ismételten ki
kellene választani a benyújtott ajánlatok közül az

építész-műszaki ellenőr

személyét, mert

már több, mint egy év eltelt, s ne hogy emiatt probléma legyen az Államkincstár ellenőrzése
során. Korábban a Hart Art Építésziroda Kft lett kiválasztva, így most is őt javasolja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az

építés-műszaki

ellenőri feladatokat ismételten a Hart Art Építésziroda Kft. lássa el, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő·testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
82 /2019. (VII. 30.) számú

HATÁROZATA
műszaki

ellenör kiválasztásáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-FE12016-00028 kódszámű „ Épületenergetikai fejlesztések Lovasberény településen"
című

pályázat alapján a

műszaki ellenőri

feladatok ellátására kiírt ajánlattételi

felhívásra beérkezett ajánlatok közül a Hat-Art Építész Iroda Kft (8000
Székesfehérvár, Donát u. 82.) ajánlatát, mint l egkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal,

5
3.

Közművelődési

munkatárs álláshirdetésre érkezett pályázatok értékelése

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy az álláshirdetésre kettő pályázat érkezett.
Lovasberényből Fűlöp-Weigler

Bettina, Pátkáról Imre Viktória nyújtott be pályázatot.

Mind a két pályázat tartalmilag és formailag megfelel a kiírásnak.. Isme11eti a
pályázatokat

Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselő:

Javasolja, hogy Fülöp-Weigler Bettina

álláspályázatát fogadja el a testület, nem csak azért, mert lovasberényi, bár ez is fontos,
hanem, mert Bettina alkalmas a

közművelődési

feladatok ellátására.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a

közművelődési

feladatok ellátására az önkormányzat Fülöp Weigler Bettinával kössön közalkalmazotti
szerződést,

A

kézfelemeléssel szavazzon.

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
83/2019. (VII. 30.) számú
HATÁROZATA
közművelődési

munkatárs kiválasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési
munkatárs álláshirdetésre beérkezett álláspályázatokat megtárgyalva, úgy dönt,
hogy

Fülöp-Weigler

Bettina

(8093

Lovasberény

Széchenyi

álláspályázatát támogatja és fogadja el.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal,

u.

107.)

6

4. Óvoda ablak-spaletta gipszkartonozás ajánlat megtárgyalása
/az ajánlatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az óvoda 11 ablaka spalettájának
gipszkartonozására egy ajánlat érkezett anyagköltség 55.000-60.000,- Ft, munkadíj
100.000,- Ft + Áfa. A munkát sürgősen el kell kezdeni ezért javasolja az ajánlat
elfogadását.

A testület az ajánlatot elfogadja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki az óvodai ablakok spalettájának
gipszkartonozás ajánlatát, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2019. (VII. 30.) számú

HATÁROZATA
Óvodai ablak spaletta gipszkartonozásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
óvoda 11 darab ablaka spalettájának beforgatása gipszkartonnal J profil
végzáróval ragasztva munkák elvégzésével

megbí~

Szombeaur Péter egyéni

vállalkozót az árajánlatában foglalt vállalkozói díj ellenében.
Anyagköltség: 55.000-60.000,- Ft,
Munkadíj: 100.000,- Ft+ Áfa.
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal
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Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 19,30 órakor.

K.m.f.

Ju~

............... ;.1.1..... ...
Dr. Koncz László

Szili Miklós
polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

f

~~.„Y.~~ „
Dr. Szendrei Attiláné
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2019. július 30.-án, kedd 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok:
1.

2.

Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
Előadó:

Szili Miklós polgármester

Orvosi

rendelő

és a tornacsarnok energetikai fejlesztéséhez beérkezett

ajánlatok értékelése
Előadó:

3.

Közművelődési munkatárs álláshirdetésre érkezett pályázatok értékelése
Előadó

4.

Szili Miklós polgármester

Szili Miklós polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Lovasberény, 2019. július 25.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. Tel/fax:(22)456-024 ;
sziU.miklos(éi>lova$bereny.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

építés-műszaki ellenőri

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július
30.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

·.iL~1.~ . . . . . . . .

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselő

Lagler István képviselő
Dr. Szendrei Attiláné

képviselő

„

\~

•..•...••..•..••.•....••.••...•..••..••.•....

.. !.('~···~·················

.]~---~-~-~~--~ .. „ ... . •..

képviselő
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Dr. Varga László képviselő

...•....••.......•.......••....•........•.....

Kerecsényi Zsuzsanna képviselő

..•.......•........•....•.......••........•...

Bercsényi Miklós

/
b.
J.. .µ~.v. . . . . . . . . . . .
~ I

Dr. Koncz László jegyző

Meghívott jelenlevők:

.....•...•...•.•.....••.....•••....••.••..•••..••.••.••..••..•...••..
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..•••••..•..••....•.•...•..•.......••..•..•.......•.•.•...•......••..
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!lterületbe vonás előterjesztés

„

Tárgy: Belterületbe vonás előterjesztés
Feladó: Bodo Beata <bodo.beata@feterv.hu>
Dátum: 2019.07 .25. 16:05
Címzett: szili.miklos@lovasbereny.hu

Fehér VÁRtervező KFT.

- MeHékJetek: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Belterületbe vonás előterjesztés.docx
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175 KB

2019.07.26.
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ELOTERJESZTES
Lujza.major egyes ingatlanainak belterületbe vonásáról

Tjsztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya az egyes

ivóvízminőség-javítási,

valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal

szennyvíz-elvezetési és -tisztítási,

összefüggő

közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (IX.

14.) Konn. rendelet 1. melléklet 2. 87. pontjában nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházássá nyilvánította a Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6) projektet, melynek része Lovasberény Község területén
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep létesítése.
A

pénzből

pályázati

épülő

szennyvízcsatorna

hálózat

belterületi

ingatlanok

oldja meg. Annak érdekében, hogy a Lujza-major telepillésrész

szennyvízelvezetését

szennyvízelvezetése is megoldott legyen a projekt keretében, az érintett ingatlanokat
belterületbe kell vonni.
A

termőföld védelméről

szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 15.§ (2)

bekezdés szerint: „Külterületi tennóföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az
önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak - az érintett
füldrészletek helyrajzi számait és a területfelhasználási célt tartalmazó -

képviselő-testületi

döntéssel, valamint a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolnia .. ."
Az említett szakasz (2) és (5) bekezdése továbbá rendelkezik arról, hogy a kérelemhez
mellékelni kell az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, hogy a belterületbe
vonni kért füldrészleteket a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül
ténylegesen felhasználni tervezi.
A Törvény 15.§ (3) bekezdése kimondja: „Belterületi,
felhasználásra

kerülő

illetőleg

beépítésre szánt területi

területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától

függően

vonhatók a belterületbe."
Belterületbe vonásra elsősorban az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeket lehet igénybe
venni.
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a helyrajzi számuk, a területi elhelyezkedésük és a
területfelhasználási céljuk megjelölésével (l.sz melléklet: összefoglaló térkép és táblázat):

1.

Jln,z

Tt'l'liktfdlrn~n1:íl;í s i

0127/8 (0127/8/A/1-18, 0127/8/B/1-18,
0127/8fC/l-18 albetétekkel együtt)

Kisvárosias lakóterület

d·I

2.

0127/13

lakóút

3.

0127/14

Kisvárosias lakóterület

4.

0127/15

Kisvárosias lakóterület

5.

0127/5 (0127/5/A/l-18 albetétekkel együtt)

Kisvárosias lakóterület

6.

0137/2 hrsz-ú ingatlanból kialakított UJ tervezett
földrész1et
ingatlana

I

•

szennyvízátemelő

HATÁROZAT-TERVEZET

Belterületbe-vonási eljárás kezdeményezése

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületbe-vonásra
vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselötestület úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi lovasberényi földrészlet(ek)
belterületbe vonását:
llrv

T'-Tíik1frlha'-l11;ífú,i rt-1

1.

0127/8 (0127/8/A/l-18, 0127/8/B/1-18, Kisvárosias lakóterület
0127/8/C/1-18 albetétekkel együtt)

2.

0127/13

lakóút

3.

0127/14

Kisvárosias lakóterület

4.

0127/15

Kisvárosias lakóterület

5.

0127/5 (0127/5/A/l-18 albetétekkel együtt)

Kisvárosias lakóterület

6.

0137/2 hrsz-ű ingatlanból kialakított új tervezett
ingatlana
földrészlet

szennyvízátemelő

2. /A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak
nyilatkozata és a későbbiekben csatolt vázrajzok alapján a Körzeti Földhivatalnál a belterületbe
vonási eljárást indítsa meg és a füldvédelrni eljárással és telekalakítási eljárással kapcsolatban
az Önkormányzat képviseletében járjon el.

Építész mOszaki ellenőri árajánlat orvosi rendelő, tornacsarnok „.

J

Tárgy: Építész műszaki ellenőri árajánlat orvosi rendelő, tornacsarnok energetikai

fejlesztéséhez
Feladó: Tibor Sziksz <hatsabt@gmail.com>

Dátum: 2019.07.19.11:03
Címzett: Szili Miklós <szili.mikfos@fovasbereny.datatrans.hu>
Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!

Köszönöm az ajánlatkérést az orvosi rendelő1 tornacsarnok energetikai fejlesztésének építész
műszaki ellenőri munkáira.

Az árajánlatomat és a m(íszaki ellenéSri jogosultságom igazolását mellékletben pdf-ben küldöm.

üdvözlettel:
Sziksz Tibor István
okl. építészmérnök

r - - - - - - - · - -·-·----„
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Hat és Társa Építész Iroda
8000 Székesfehérvár, Donát u. 82.

+36 30 317 5164

Stá„

201SJOL 19.

/6f-Jl(2d:J.

J,1

Elóadé : {"

'

www.hatsa.hu

Mentes a vlrusoktól. www.avast.com
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Adatlap_20190719_Műszaki_ell_ajánlat.pdf

200 KB
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MÜSZAKJ„SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott [név}, mint a(z) /cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötele-zettségvállalásra jogosult
képviselője ,,Épületenergetikai fejlesztések Lovasberény Kö7.Ségben" tárgyú Árajánlatkérés során
ezennel f elelösségem tudatában

nyilatkozom,

hogy
Társaságunkkal sumben az Árajánlatkérésben elóírt kizáró okok nem állnak fenn,
Társaságunk átlátható és az Árajánlatkén'Stól f"dggetleu szervezet,

Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi.gazdasági és műszaki~
szakmai feltételeknek.

Kelt: Székesfehérvár, 2019.07.19.

cégszerű
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1. számú mel/élclet
AJÁNLATI ADATLAP
„tpCUetenergetikai fejlesztések L-Ovasbttény k.6?.Ségben cfmfi projekt, „möszaki ellenőri
tevékell)'Hg" tárgyban

Á ra1.,n1attevo- a data1:
Arajánlattevó neve:
Arajánlattevő

6-és Tán.a Epftész Iroda BL
8000 Szlkesfehérvár, DonáL u. 82.

székhelye:

07-06010653
21083213-1-07
10918001--00000090-39360008

ÁrajblattevlS cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelmszám:
Képviselő neve, beosztása:

ligyvezető

AkalPCSO attartó a data1:
Kapcsolattartó személy ~eve:
Sz.iksz Tibor István
l7.emély
vagy
Kapcsolattartó
telefon
+36 30 317 51 64
mobil s7.áma:
hatsabt@gmail.com
Kapcsolattartó személy &-maii címe:
Azon számsierűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont:

Megnevem

Mennyiség

Mérnöknap

1

Összesen:

10db

2.

Mértékegység

db

Nettó

80.000,-Ft
800.000-Ft

ÁFA

összesen

Alanyi
Adómentes
Alanyi
Adómentes

80.000-Ft
800.0~Ft

Minőségi sumpont:

A legjobb minőségű ajánlatok közül a legkedvembb ajánlati ár!
Az árajánJat érvényessége: 60 nap.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szllkséges szaktudással és jogosultságokkal
rendelkezünk (vagy alváUa1kozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjeJenített kötelezettségeket,
feltételeket elfogadjuk.
Kelt: Székesfehérvár, 2019.07.19..

cé~zerű

aláírás

Árajánlat.

Tárgy: Árajánlat.
Feladó: József Bognár <bognarj52@gmail.com>
Dátum: 2019.07.17.11:49
Címzett: Szili Miklós <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>
Tisztelt Polgármester Úri
Köszönettel megkaptam ajánlatkérésüket maszaki ellenőri feladatok ellátására
az" Épületenergetikai Fejlesztések Lovasberény Településen "címa projekttel kapcsolatban.
Csatoltan küldöm az ajánlatomat tartalmazó ajánlati adatlapot, és a megfelelőség igazolására
vonatkozó nyilatkozatot.
Ajánlatom kedvező elbírálása .esetén készséggel áltok rendelkezésre.
Tisztelettel: Bognár József.
- Meltékletek:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.

számú melléklet

f

AJÁNLATI ADATLAP
,,ÉpDletenergettkai fejlesztések Lovuberény köaégben cími projekt. ,,m6smki ellen~rl
tevéken}'Mg" tirgybaa
Áraj'8Jattevő adatai:

Árajáala.ttevö .eve:

Bognár Jóuef.

Árajáalattev6 uékhelye:

2485 Dinnyés Vajda J.ú.14

Áraj4nlattevó eégjegyzékuáma:

• „. ' •••••••••••••....•.••••.•.•.. „ •• •• ' • • • • •• •• „ •• •

Belföldi adÓlláma:

72139314-1-27

Pénzforgalmi je!Wzám:

10402159-86755751-71681005

Képviselő

Bognár Józsefegyéni vállalkoro.

neve, beolztáaa:

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:

Bognár Jóneí

Kapcsolattanó személy telefon vagy
mobil száma:

06 30 247 0013

Kapcsolattartó személy e-mail cime:

bogoarj52@gmai1.com

Azon számszerisftbetó adatok, amelyek • bírálati a.empoot alapján értékelésre keröloek:

1. Ár szempont:

Megnevezés

Mennyiség

Műszaki

ellenőrzés.

Mértékegység

1.

összesen:

db

Nettó

ÁFA(27%)
alanyi ÁFA

1.080.000„- Ft
1.080.000- Ft

mentes-Ft

...............,...
Ft

Bruttó

1.080.000,- Ft
1.080.000~-

Ft

2. Minöségj szempont:
A legjobb minótégú ajánlatok közli) a legkedvez6bb ajánlati ár!
Az árajánlat érvényessége: 60 nap.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez sZÜkséges suktudással és jogosultságokkal
rendelkezUnk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket,
feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Dínnyés.2019.07.17..

..
r
2.

számú mellék/el

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI..GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott [név}, mint a(z) /cégnév, st.ikhely/ ajánlattevő cégjegyzésrelkötelemtségvállalásra jogosult
képviselője ,,Éptuetenergetikai fejlesztáek Lovasberény Köufgben" tárgyú Árajánlatkérés során
ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy

TárusAgunkkal szembe• az Ánjánlatkérésben előírt ldzáJ'Ó okok nem éllnak fean,
Tánasigunk átlátható és az Árajánlatkérőtól független u.ervez.et,
Tinaságuk megfelel u Árajánlatktrisben eldfrt péozflgyt.guduági áJ mhaldszakmai feltételeknek.

Kelt: Dinnyés.2019.07.17..

Arajánlat múszaki ellenőrzésre

...

Tárgy: Árajánlat mGszaki ellenőrzésre
Feladó: Kovács Péter <jakybt@gmail.com>
Dátum: 2019.07.23. 7:38
Cfmzett: <szili .miklos@lovasbere ny. datat rans. hu>
Tisztelt Polgármester Úr!
Melléleten küldöm árajánlatomat az „Energetikai Fejlesztések Lovasberény Településen" dma projekt
keretében a „Mt1szakí ellenőri tevékenység végzése„ tárgyában.
Tisztelettel:
Kovács Péter
építész tervező- építési mllszaki ellenőr
8043 Iszkaszentgyörgy, József A. u. 10.

-Mellékletek: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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/. s:ámú melléklet

AJÁNLATJADATLAP
"Épületenergetikai fejlesztések Lovasberény községben cfmö projekt, „műszaki ellenőri
levékenység'' tárgyban
Á raJan
„ ) attev ő a d ata1:
Arajánlattevő neve:
Árajánlattevö sz.ékhelye:

Kovács Péter egyéni vállalkozó
8043 fszkaszentgyörgy, József A. u. 10.
31541 145 (nyilvántartási szám)

Árajánlattevő cégjegyzékszáma:

Belföldi adós1.áma:
Pénzforgalmi jelzőszám:

66081629-1-27

Képvise16 neve, beosztása:

Kovács Péter, egyéni vállalkozó

11773360-04195823-00000ÖOO

Aka1p csolattartó. a d ata1:

Kapcsolattartó személy neve:
Kovács Péter
l<apcsolattartó személy teleíon vagy
+36-20-393-0142
mobil száma:
jakybt@gmaiJ.com
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon

számszerűsíthető

adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

l. Ár szempont:

Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

Műszaki e llenőrzés

1

db

Minőségi

ÁFA (27 %)
O.· Ft (alanyi

899.000,- Ft

adómentes)

0,- Ft

899.000,- Ft

Összesen:
l.

Nettó

Bruttó
899.000.- Ft
899.000,- Ft

szempont:

A legjobb minőségű ajánlatok közül a

legkedvezőbb

ajánlati ár!

Az árajánlat érvényessége; 60 nap.
Az árajánlatkérésben leírt feladatok teUesítéséhez szükséges sz.aktudással és jogosultsagokkal
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik). az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket,
feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Iszkaszentgyörgy. 2019.július 24 .
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2.

.~·zámú

melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PtNZÜGYJ-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott Kovác.f Péter, mint Kovács Péter egyéni viílialkozó (8043 /szkaszentgyörgy, József A. u. 10.)
ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képvise lője „Épületenergetikai fejlesztések
Lovasberény Községben" tárgyú Árajánlatkérés soran ezennel felelősségem tudatában
n y i 1 a t k o z o m,

hogy
Társaságunkkal szemben az Árajánlatké résben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki
szakmai feltételeknek.

Kelt: Iszkaszentgyörgy. 2019. július 24.
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2

aláírás

uvoáa spaletta gipszkartonozás

Tárgy: Óvoda spaletta gipszkartonozás

Feladó: Péter Szombaeur <szombi.peter@gmail.com>
Dátum: 2019.07.30. 19:19
Címzett: szili.miklos@lovasbereny.hu

6.

Lovasberényi óvoda lldb ablaka spalettájának beforgatása gipszkartonnal J profil végzároval ragasztva.
Anyag 55000-60000 ft

Munkadíj lOOOOOft+áfa

---------- Forwarded message --------Feladó: Péter Szombaeur <szornbi.peter@gmail.com>

Date: 2019. júl. 30., K 16:34
Subject: Ovoda spaletta gipszkartonozás
To: <szilimiklos@lovasbereny.hu>

Lovasberényi óvoda lldb ablaka spalettájának beforgatása gipszkartonnal J profil végzároval

ragasztva.
Anyag 55000-60000 ft

Munkadíj 100000 ft+áfa

/1

2019.07.31. 7:26

Tárgy: Re: óvoda spaletta gipszkartonozás
Feladó: Szili Miklós <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>
Dátum: 2019.07.31. 7:28
Cfmzett: Péter Szombaeur <szombi.peter@gmail.com>

2019.07.30. 19:19 keltezéssel, Péter Szombaeur írta:
Lovasberényi óvoda lldb ablaka spalettájának beforgatása gipszkartonnal J profil végzároval ragasztva.
Anyag 55000-60000 ft
Munkadíj 100000ft+áfa

---------- Forwarded message -------Feladó: Péter Szombaeur <szombi.peter@gmail.com>

Date: 2019. júl. 30., K 16:34
Subject: Ovoda spaletta gipszkartonozás

To: <szilimiklos@lovasbereny.hu>

Lovasberényi óvoda 1ldb ablaka spalettájának beforgatása gipszkartonnal J profil végzároval
ragasztva.
Anyag 55000-60000 ft
Munkadíj 100000 ft+áfa
Tisztelt Címzett!

Árajánlat elfogadva. Munkaterület 2019. 08. 01-én rendelkezésre áll.
Üdvözlettel: Szili Miklós

/1

2019.07.31. 7:29

