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Ezen jegyzőkön1v az a|íbbi rendelet/evet ésh atározatokat tartzlmazza:
Rendelet:

Határozat:

110/2014(Ix.11.)
Jegyzőkön1v hitelesítőkmegválasztása
111/20t4(IX.11.)A testtiietiülésnapirendipontjainakelfogadása
t|2/2014 (Ix.11.) CsrányKözségi Ónkormányzat épü]eteineképületenergetikai
fejlesztéseépítés
kivitelezéstrárgyúközbeszerzési eljátás lezárásáről

Csány' 2014.szeptember11.

c sdnr kö z' égon kormón!zató,lüÍ
PolgliÍmesteútől
3015csdn!' Koss|.t],
Lajos ú|2.
u/íax:37B57-001'
e-mail : igaz gatas csany@gmai l. com

ME GIIIVO
A 2011.évicLX)oO(. törvény156.$ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogkörömbena Cslíny
községi onkormrányzatiKépviselő-testiiletlendkíviili ülését
2014' szeptember11-én(csütörtökön) 14'00órára
összehívom
Az iiléshelye: Polgrán,nesteIi
Hivatal Szent Lísáó terem(csány, Kossuth út2.)
Kérem,hogy az tl1ésen
szíveskedjenpontosanmegjelerrri.

Naoirend:

* -

1. Epiiletenelgetikaipá|ytaatközbeszerzési eljátása
-2.Egyebek
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KószüIt: csáÍ|y község TnkomrányzataKépviselő-testületének
2014. szeptember11-én,
14.00órai kezdettelmegtaÍtott
rendkívülitestiileti iiléséről.
Helyszín:A CsrínyiPolglí'.Tnesteri
Hivatal szeít Llá5z1ótenrre(csány, Kossuth Lajos út2.)
Jelen Yannaki Medve István polgrírmester Medve Éva, Gá Tiborné' szabó Margit
képviselők.(4 fő)
Tanácskozásijoggal megj€ l ent: dr' szabó Tamáshelyettesjegyző
Jegyzőkön}-wezető: Dávid Gábor
Iózsa Zsolt Jőzsef alpolgfumestetdr. Ködmön LeventeGelgely képviselőésJLrhrász
Dávid
képviselőigazoltanvar]ttávol.
Medve István polgármester:
Aképviselő-testület
ülését
megnyilott4köszöítötíe a megjeIenteket.
Megállapította,hogy a testiileti üléshatfuozalképes'mivel 4 képviselőjelen van'
Javasolta,hogy a megjelen1képviselőkjegyzőkön}.v hitelesítőknek
válassziíkmeg szabó
Margit ésGá1Tiboméképviselőket.
A tépviselő'testlilet a javaslattal egyharigúlag eg}Éiéftett,és meghoáa a következő
hatá|ozatéLt|
Csány községönkormányzata Képviselő-testületének
110/2014(Ix.11.)számúhatározata
Csány Község onkormlínyzatrinak
Képviselő{estülete
a 2014. 09' 11.énmegtartottiiléséről
késziilt jegyzőkön}Y hitelesítőjének megválasáotta szabó MaÍgit és Gál Tibomé
képviselőket.
Medve István polgármester:
Javasoljq hogy a meghívóban kikiildött napirendi pontok megtáIgyalásál fogadja el a
képviselő-testület.
A képviselő-testúleta javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatéiÍozatáÍ:

Csány kiizségÖnkormányzataKépviseIő-testületének
111/2014(IX.11.)számúhatározala
Csány Község ÖntormanyzatánakKépvise1ő-testiilete
2014' szeptembel 1i.i testületi
ülésének
napirendjét
a következők szerintá11apította
meg:
1. Épütetenergetikaipá|yázat közbeszerzési eljárása
2. Egyebek
1. napirendi pont
Medve István polgárúesteri
Uniós pály.ízatiforásból ]ehgtőségnyílik a PolgármesteriHivatal ésa Kultúrház energetikai
korszeÍíisítésére
az alacsonyabb
energiakö]tségekelérése
érdekében.
A pro.jekt leírása:
csány Község onkormányza1a,3015 Csánx Kossuth L' út 2. valamint Könyl.táI és
Kultúrhriz,3015 Cslány,KossuthLajos ít 24/7 tÍsz. ( ÉMÁSZ-nál nyilvántartottcím|3015'
csány, szövetkezet út 2. épú]etek
a jelenlegi enelgetikai állapotát a falak, ablakok, tető,
lakóterekhez kapcsolódó telaszok magas hő vesztesége okozzé|Í.azáItaI. hogy mint
anyagúban, mint a kiviteIezésilkbennem megfelelőek a kialaku]t és fokozódó klíma és
időjárási viszonyoknak.Európai Unió döntésealapjana közel nul1aenelgiaigénÉ épillet
(rr:0,1 wrn2K) értékelé.ése
érdekében
a magashőveszteséget
okozó épületszelkezeteket
csefé]ni
vagy olyananyagokkalke11tfusítani.
kiegészíteni.
amelyekkeIaz előíÍtakat
teljesíteni
képesek.Jelen épületekesetében
a kibontottnyílásokhelyéregondosanfa szelkezetu, U=
t.i u mzr üvegezerrr)ilaszáÍó s7erke/ele\kerülrrekbeepiésre.a lelmend aIazon
szerkezetekU=0,24Wm2K hőátbocsátásiéIték
elérésére
10 ilietve 12 cm vastagságú
Dryvit
rendszerrelkeriilnek hő éshangszigetelésle.A falszelkezetekhez,be1ső terckhez kapcso1ódó
telaszok,valaÍnint
lábazatok,U:0'3 wm2K éÍtékének
megfelelőenkerülnekhőszigetelésre
a sziikséges Iéteglendmegbontásával. KönyúáI és Ku1tur1r.ízépületénekpadlás fildém,
valaminta szarufríkszerkezetek
U= 0,17Wm2K éfiékét
(2 x 50 mm) RockwoolAirrock LD
szigete1őanyaggal,
40 kg/m3,0,037w(m.K) anyagutó1agosszigeteléséve1
édiikel. A hivatal
lapostető U= 0'17 w/ÍrDK ér1ékének
elérésére'a rétegrendmegbontásával, megfelelő
vízszigetelő anyagot, valamint 120 n]''n vastag St}aofoam -Rootnate extnrdált polisáirol
hab hőszigetelő lemezt építiinkbe' Az épületekenergiakímélőfiítését
'fae1gázosítókazáona1
érjÍikel. A Kőny\.tfu ésKulturhrázeiektromos áram elóá11ításában
a teNezett napelem segít.
Az alacsonyhőveszteségú
alyagok alkalmazásaivalalacsonyenelgiaigénÉ
épületet
nyerünk'
ezzel az épiiletenelgia felhasználásacsökken, ezáltal alacsony rezsiköltség keletkezik.

A projekt megvalósítása érdekében,,Csríny Községi oúormányzat épületeinek
épületenelgetikai
fejlesztése"'építés
kivitelezés
tlíIgÉközbeszerzésieljárrís
2014.augusznrs
22.

napján az alábbi cégekaján]attételre
töIténő kőzvetlen felhívásávalindult a közbeszerzésekő1
szóló 2011.éviCVI ' törvény122lA' s alapjáI:
l
PAIoBAN.BAU

Epítőipali ésEpi,iletgépészeti
Kolláto1t Felelősségú
Tlírsaság

3000Hatvan,Dembinszlf utca 15.
2.
Bohus2003Építőipari
ésKereskedelmiKorlátoltFelelősségíí
TáÍsaság
1042Budapest,Kassaiutca56-58.1. em. 5.
Adó szám: 130|9204-2-41.
3.
SIGMA BAU ÉpítőipariTervező, Kivitelező ésKereskedelmi Korláto1tFe1elősségú
TáÍsaság
3000HatvaÍ,Tabánu 3.
Az ajánJatokbonlisrira 2014. szeptember8. napján került sor, a benyújtottajánlatok:
1.
PAIoBAN.BAU

Epítőipali ésEpületgépészeti
Kollátolt FelelősségtíTársaság

3000Hatvan,DembinszLlutca 15.
Ajrínlatirár:59 7i1 474I't + ÁIA
2.
.

Bohus2003Építőipari
ésKereskedelnriK.rlátclt Felelősségú
Tfusaság
1042Budapest,Kassaiutca56-58.1. em.5.
Ajánlati rár:68 668 195Ft + A].A

'

3.
SIGMA BAU EpítőipaÍiTeí/ező, Kivitelező ésKeleskedelmi Kol1átolt FelelőssésÍí
Tfusasás
3000Hatvan,Tabánu 3'
Ajrínlatirír:82 401 834Ft + ÁIA

Az ajánlatok bírálata solán az ajá.latoktal kapcsolatban hirinyosság, tisáázandó kérdés,
iÍeális, vagy kirívóan alacsony ajár ati eIemnem merült fel.

A közbeszerzésheza péDzüryi fedezetet a közeljövőben beadandó KEoP pályázat
biztosítja,a reruényekszerint 100yo-ostámogatásiintenzitással.A pályázatl'an jelentős
plusz pontszám kápható a lefolytatott közbeszerzósi eljárásért és a megkötött
közb€ s zrÍzési szerződésért.
A közbeszerzésiszerződésakkor léphatályba, ha a KEoP
pályázat támogatási sz€ r ződése a szerződós ell€ n szolgáltatására 100 7o-os pénzüryi
fedezetetbiztosít'vagy amennyiben a támogatás nem 100 yo-os intenzitású'ús/ zz
Ajánlalkérő (Megrendelő)a szerződésellenszolgáltatásáhoza pénzügyifedezetetesr'ét'
módon biztosítja.
KéIem a Tisztelt Képviselő{es1ületet,hogy az előtedesztésttfugya1jameg és a hatáIozati
javaslatotfogadjae].A PALoBAN.BAU EpítőipadésEpületgépészeti
adtaa legkedvezőbb
ríat. Javaslom, hogy a képviselő-testiileÍezt az fuaján1atot,illetve a haíározatijavaslatban
foglaltakat fogadja el. Mivel név szeÍinti szavazás sziikséges.kérdezem Gál Tibomé
képviselőt,elfogadja.ea határozatijavaslatot?
Gál Titrornéképviselő:
Isen.
MedYe Isfván polgármesteri
javaslatot?
Kérdezem
Medve Évaképüselőt,elfogadja-e
a hatfuozati
Medve Évaképviseló:
Igen.
Medve István polgármester:
javaslatot?
KérdezemSzabóMargit képviselőt,elfogadja-e
a hatfuozati
szabó Margit képvjselő:
Igcn
Medve István polgármest€ r :
javaslatot,válaszom|igen.
Jómagamis elfogadoma hatfuozati
A képviselő'testlilet a hatáÍozati javaslatot a név szerinti szavaziás sonín egyöntetűen
elfogadt4 ésmeghoáa következő hatfuozatát:
csány községtnkormányzataKépviselő.testül€ t ének
l l2l20|4(tx.ll.)rámú batáro/aIa
Csiány Község onkormlííyza1Képviselő-testületea ,,csány Községi tnkományzat
épilleteineképületenelgetikai
fejlesáése,'építés
kivitelezéstáIgyúközbeszerzésieÜfuást
lezríródcjntését
az alábbiak szerin1hozza meg:

1. Az eljáráseredményes

2. Az érvényes
ajánlatottevők neve, címeésajrínlatuknakaz értékelési
szempontszerinti
tartal'1i elemeii
l.
PALOBAN-BAU EpítőipariésÉpiiletgépészeti
KorlátoltFelelősségú
Trársaság
3000Hatvan,Dembinszkyutca 15.
Ajánlati rír:59.|11474FÍ'+AF!\
2.
Bohus2003Építőipari
ésKereskedelmiKor]átoltFelelősségú
Tfusaság
1042Budapest,Kassaiutca56-58.1. em.5.
Ajanlatirár:68 668 195Ft + ÁI'A
3.
slci\,tr{ BAU ÉpítőipariTervező' Kivitelező ésKereskede1miKorlátoit Felelősségú
Tlírsaság
3000Hatvan,Tabánu 3.
Ajránlatiár: 82 401 834 Ft + ÁIA.
3 . A nyertesajánlat:
PALoBAN-BAU EpítőipariésEpiiletgépészeti
Kollátolt Felelősségú
Társaság
3000Hatvan,Dembinszkyutca 15.
Ajái1ati á|: 59 71Í4,74Ft + ÁIA.
Az adott ajárlat a 1.ga1acsÚn].a1rb
ösregű
aján]at.

ellenszolgáitatást tfu.ta]rnazóérlen).s

4 . A közbeszezésheza pénzügyi|edezeteta közeljövőben beadandóKEOP pály&at

biztosítja.
5 . Felkéri a Polgrírmestertaz eredménykihirdetéséreés a nyeltesse1a közbeszeizési
szeüődésmegkötésére'
6 . Felkéri a Polgfumestert,hogy amenayiben a közeljövőben beadandóKEoP pályázat
nem! vagy nem teljes mértékbenbiztosítja a fedezetet a közbeszerzés
ellenszolgáltatásáÍa,
úgy az ügyet isméte1ten
te.jessze a Képviselő-testületelé
döntéshozatal
céljából.
Fel€ l ős: Po]gánnester
Határidó: azonnal

Medve Isfván polgármesterl
Van mégvalakinek kérdése,iozzaÍíiz valója2
Mivel több kádés, hozzásznlis rcm balgzoft el, az iilést l4.49-kot lezfuta.
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