Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i ülésére
4.. napirend: “Taszári Általános Iskola energetikai felújítása” című pályázat keretében
a képzési és a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítási
tevékenységek elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00033 azonosítószámú, “Taszári Általános Iskola energetikai
felújítása” című projekt keretében a Taszár Községi Önkormányzat 212 000 000 forint
támogatást nyert.
Az önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumi együttműködési
megállapodást kötött, amely alapján a projektmenezsment tevékenység ellátása (legfeljebb a
pályzat összes elszámolható költségének 2,5 %-áig), valamint a projekt előkészítés, tervezés
(kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége legfeljebb a pályázat összes
elszámolható költéségen 5 %-áig) a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott tevékenység.
Taszár Községi Önkormányzat költségét képezi a fentieken kívül a szakmai
tevékenységekhez kapcsolódó (egyéb szakértői szolgáltatások, képzéshez kapcsolódó, a
kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának és a műszaki ellenőri szolgáltás) kiadások,
valamint a közbeszerzési eljárási és a beruházási költségek.
A képzési és kötelező nyilvánosság és tájékoztatása biztosítási tevékenységek elvégzésére
ajánlatokat kértem Taubert-Nemes Hajnalka egyéni vállalkozótól, Boros Gábor egyéni
vállalkozótól és Kulcsár Péter egyéni vállalkozótól.
A három ajánlat beérkezett. Az ajánlatok felbontásának határideje: 2020. augusztus 25. 16.00
óra.
Az ajánlatok értékelésére és az ajánlatok elbírálására a képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00033
azonosítószámú, “Taszári Általános Iskola energetikai felújítása” című projektnek - az
energetikai beruházzással érintett épület állandó használóinak képzése épületüzemeltetés vagy
épületenergetika, vagy energiamenedzsment témakörben,valamint a nyilvánosság és a
tájékoztatás biztosítása érdekében
benyújtott ajánlatokat megvitatta, és az eljárást
lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő az alábbi döntést hozza a
lefolytatott ajánlattételi eljárás eredményéről:
Ajánlatkérő az alábbi benyújtott ajánlatokat ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja
(az értékelés függvényében!):
Taubert-Nemes Hajnalka ev. 7463 Magyaratád, Mátyás király u. 5.
Boros Gábor
ev. 7400 Kaposvár, Honvéd u. 28. 2. lph. 3. em. 1.a.
Kulcsár Péter
ev. 7585 Háromfa, Belmajor köz 11.

Ajánlatkérő az ajánlattételi eljárást EREDMÉNYESNEK nyilvánítja és az eljárás nyertesének
az alábbi Ajánlattevőt nyilvánítja:
Ajánlattevő neve:
címe:
Tevékenység

Nettó vállalási ár

Áfa

Bruttó vállalási ár

Képzés
Tájékoztatás
nyilvánosság
biztosítása
Összesen:

és

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
egyéni vállalkozóval a szerződést kösse meg.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. szeptember 7. a szerződés megkötésére
Taszár, 2020. augusztus 24.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző
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