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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A június havi ülésen feladatul kaptuk, hogy kérjünk árajánlatot és szerződés-tervezetet a
Pipeline Kft-től a Polgármesteri Hivatalban a fűtéskorszerűsítési munkák műszaki ellenőrzésére.
A vállalkozástól mind az árajánlat, mind a szerződés-tervezet megérkezett, mindkét dokumentumot az előterjesztéshez csatolom.
A szerződés elfogadása esetén a 360.000 Ft + áfa fedezetet szükséges biztosítani a 2017. évi
költségvetés tartaléka terhére.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

lőzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

2. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elfogadása, Megbízási szerződés jóváhagyása műszaki ellenőri munkákra

h)

2017. 08.25 -i Kt. ülésre

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,

3. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pipeline Kft. árajánlatáról és
szerződés-tervezetéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzésére a 360.000 Ft + áfa összegű árajánlatot elfogadja, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
ú87654szerződés aláírására98654456789iöoüp
A műszaki ellenőri munkákra a Képviselő-testület 360.000 Ft +áfa összegben fedezetet biztosít
a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: 2017. szeptember 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Hegedűs Ferenc Polgármester Úr részére
Tárgy: Műszaki ellenőri ajánlat
Köszönettel vettük megkeresésüket a Rétság, Rákóczi út 20-22. sz. alatti épületben lévő Rétság Városi Önkormányzat
~ 1050 m2 területének fűtéskorszerűsítés kivitelezés épületgépész műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásra, és arra a
ajánlatunkat az alábbiak szerint teszünk meg:
Ajánlat tartalma :
Építési, építésszerelési, kivitelezési munkákkal kapcsolatos teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. szerinti rendelet tartalommal.
Megvalósítás folyamán
• műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása,
• építési napló ellenőrzése, műszaki ellenőri tevékenység dokumentálása előreláthatólag a kivitelezés 2017.08.01.-i
megkezdésétől 2017.09.30. műszaki átadás közötti időtartamra, összesen 6 alkalommal
• az építésszerelés ellenőrzése a tervek, szabványok és műszaki előírások szerint,
• szerződések teljesítésének elősegítése,
• szükség szerint közreműködés átadás-átvételi eljárásban
A fentieken túl felmerülő igényeket, vagy a megajánlott szolgáltatások bővülését csak külön megállapodás és külön díjazás
ellenében vállaljuk.
Műszaki ellenőri díj
360.000,- Ft+ÁFA
Ha projekt átadási határideje a szerződéshez képeset kitolódik, úgy az egyösszegű szerződést is az új határidőkhöz szükséges
igazítani, vagy a határidőn túli műszaki ellenőri tevékenységre a napidíjas elszámolást (60.000 Ft+ÁFA /alkalom) kell
alkalmazni.
Fizetési feltételek :
Átutalással, a műszaki átadást követően 8. napon belül
Megjegyzések:
 Ajánlatunk Magyar Mérnöki Kamara ajánlott díjszabásának figyelembevételével készült.
 Ajánlatunk elfogadása önmagában nem minősül szerződésnek, szerződéskötés minden esetben írásban történik.
 Ajánlatunk 30 napig érvényes.
 Cégünk jelenleg 50.000.000 Ft keretösszegű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a Generali-Providencia
zRt. 1993 óta vezet káresemény nélkül.
Ajánlatunk elbírálásáról várjuk értesítésüket!
Salgótarján, 2017. július 21.
Tisztelettel:
Braun Attila
Ügyvez. ig.
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Rétság Város Önkormányzata., mint megbízó,
Székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20,
Adószáma: 15735492-2-12
törzskönyvi azonosító szám: 735496
jegyzék száma :.
Bankszámlaszáma: 11741031-15451615
Képviseli: Hegedűs Ferenc Polgármester
és a PIPELINE Épületgépész Tervező Kft., mint megbízott
Székhelye: Salgótarján, Báthori út 4.
Adószáma: 10355978-2-12
Cégjegyzék száma : 12-09-000364
Bankszámlaszáma: 11741000-20109943
Képviseli: Braun Attila ügyvezető ig.
a következőkben részletezett feltételekkel szerződést kötnek az 1. Pontban megjelölt munka elvégzésére :
1./ A szerződés tárgya:
2651 Rétság, Rákóczi út 20-22 sz. alatti épületben lévő Rétság Városi Önkormányzat
~ 1050 m2 területének fűtéskorszerűsítés épületgépész műszaki ellenőrzése a 2017. július 21-én kelt ajánlat
műszaki tartalma szerint.
2./ A megbízott a feladatot a megbízóigényeihez, a vonatkozó szabványokhoz, jogszabályokhoz igazodva végzi el.
3./ Megbízás időtartama: 2017.08.01.-i kivitelezés megkezdésétől 2017.09.30.-i műszaki átadásig
4./ Felek 360.000,-Ft + 97.200-Ft ÁFA = 457.200- Ft, azaz Négyszázötvenhétezer kettőszáz forint díjban állapodnak
meg, mely összeget a megbízó a műszaki átadást követő 8 napon belül a megbízott OTP Nm-i Igazgatóságánál
vezetett 11741000-20109943 sz. elszámolási számlájára való átutalással, egyenlíti ki.
5./ Megbízó kijelenti, hogy a szerződött díj fedezete rendelkezésére áll, az erre vonatkozó adatokat a szerződés aláírásával
egyidejűleg közli.
6./ Egyéb feltételek: .
7./ E szerződésben nem szabályozott feltételekre nézve a Ptk. A szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI Tv.
rendelkezései az irányadók.
8./ Ezen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Salgótarján, 2017. július….
___________________________________
PIPELINE KFT. megbízott
Salgótarján, 2017. július….
____________________________________
Megrendelő

