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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2017. július 05-i ülésén három vállalkozástól kért árajánlatot a Polgármes-
teri Hivatal fűtéskorszerűsítésére. 
A megadott határidőn belül mindhárom árajánlat beérkezett. 
 

I. Rét-Gáz Kft. Rétság 
Árajánlata 14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa (bruttó: 18.237.893 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet csatolt, referenciákat bemutatott. Teljesítési határiőre tett aján-
lata: 2017. szeptember 30. 

II. Balázs és Medgyesi Kft. (Balázs József) Romhány 
Árajánlata 15.778.355 Ft + 4.260.156 Ft áfa (bruttó: 20.038.511 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: 
szerződés aláírását követő 60 nap. 

III. Bach Pál egyéni vállalkozó, Alsópetény 
Árajánlata 15.965.077 Ft + 4.310.571 Ft áfa (bruttó: 20.275.648 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: 
2017. október 15. 

 
Mindhárom árajánlat magasabb összeget tartalmaz, mint a tervezői költségvetés (nettó 
13.679.386 Ft). Az összehasonlítást elvégeztük. A legnagyobb eltérést az árajánlatokban sze-
replő 56. tétel okozza, melynek anyagköltségével a tervező nem számolt, az árajánlatok szerint 
pedig nettó 523.680 Ft, 549.840 Ft, 602.240 Ft szükséges.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. július 18.  
                                                                                                          
 

Fodor Rita Mária 
                                                                                              jegyző általános helyettese 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA 
 

Tárgya:  A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekérése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Fűtés-
korszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kiviteli munkák elvégzésére árajánlatot kér 
- Rét-Gáz Kft. Rétság, 
- Balázs József Romhány, 
- Bach Pál Alsópetény 
 
vállalkozásoktól. Az árajánlatot a tervek mellékletében lévő árazatlan költségvetés kitöltésével 
kell megküldeni. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a megfelelő külső hőmérséklet elérésekor a 
végleges beszabályozás elvégzését és a garanciális idő alatt az esetleges hibaelhárítás 2 órán 
belüli megkezdését, referenciákat.  
Az árajánlatokkal egyidejűleg a Képviselő-testület szerződés-tervezetet is kér. A dokumentációk 
beérkezésének határideje 2017. július 10. 16,00 óra.  
 
Határidő: dokumentációk bekérésére 2017. július 06.,  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( VII…...) KT. HATÁROZATA 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtés-
korszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. Rét-Gáz Kft. árajánlatát (14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa 
(bruttó: 18.237.893 Ft) fogadja el. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület a munkák fedezetét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő:  

a.) szerződés kötésre: 2017. július … 
b.) költségvetés módosításra: szöveg szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( VII…...) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtés-
korszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hiánypótlást kér a szerződés-tervezetet be nem nyújtó vállalkozásoktól. Az 
árajánlatok elbírálásáról a szerződésben lévő részletek elbírálását követően dönt. 
 
Határidő: 2017. július … 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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