
2. számű melléklot
Szikszó Város Önkormán yzatánakPolgármestere

3800 Szikszó, Kálvin tér.l.

nr,Őrnn"lnszrns
Szám: Sz./ 12022.
Tárry: DÖntés a ,,KÖzvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése'' tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról

Szikszó Város Önkormányzata a meglévő közvilágitás átépítését tervezi,korszeni LED_
es kÖzvilágításra, melyet jelenleg 7lI db különböző fenyfonrással és teljesítménnyel
rendelkező világítótest lát el.

A korszenisítés célja egyÉszt a költségek csökkentése, másrészt szabványos közvilágítás
megvalósítása. A korszerűsítés magában foglalja Szikszó Varos közigazgatási határan
belÜl működő közvilágítási hálőzat aktív elemeinek lecserélését korszení, LED
fénYforrással iizemelő világítótestekre és tartozékaira. Magában foglalja továbbá a
korszenisítéshez sziikséges összes tervezési és engedélyeáetési reúaatot, valamint
futamidő alatti tizemeltetést.

A fejlesztés megvalósítása érdekében a 20t5. évi CXLIII. törvény Második Részében
foglaltak alapjrán uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárrás lefolytatására
van sziikség.

Az eljáras megvalósíása érdekében a szíikséges közbeszerzési szakértő kiválaszüísa mal
megtÖrtént, aá Kiss Brigitta EV. (3519 Miskolc, Bártfai u. 9., lajstromszám:01237)
felelős akkrediált közbeszerzési szaktanácsadó fogia lebonyolítani. 

-

A közbeszerzési eljártásban közreműködő bírálób izottságtagiai :- jog szakértelemmel rendelkezlk: Batténé dr. Tőth Zita- kÖzbeszerzés tángyaszerinti szakértelemmel rendelkezik: Szegedi Zottán- pénzügyl szakértelemmel rendelkezik Krivrán ndikó- közbeszerzési szakismerettel rendelkezik: kiss Brigitta Ev.

A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízrás elfogadásáról, az összeferhetetlenségi okok
fenn nem állásáról, valamint a titoktarüási kötelezettségről.

Kérem a KépviselŐ-testtiletet az előteqesáés megtárgyalására és az alábbi hatínozati
javaslat elfogadrására akkeppen, hogy járuljanak hozzá a közbeszerzési eljárás
megindításához és a bizottsági tagok megválasrtásáútoz.

Szikszó, 2022. május 12.

Sváb Antal sk.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: Döntés a ,rKözvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési
elj á rás megindításáról és az elj árásban közrem űködő bírálóbizottságról

Szikszó Varos Önkormányzat Képviselő-testtilete úgy határoz, hogy Szikszó Város
közigazgatási határtín belül működő közvilágítási hálőzat aktív elemei lecserélésének
megvalósítása céljábó| közbeszerzési elj árást indít.
Az eljfu ás tér gy a:,, Közvilá gítás korszerűsíté se é s üzemeltetése".

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (3)
bekezdésének megfelelően megbízza Kiss Brigitta EV. (3519 Miskolc, Bártfai u. 9.,
l aj stromszám : 0 l 237 ) felelős akkreditá lt közbeszerzési szaktaná csadót.

Szikszó Város Önkormanyzat Képviselő-testülete az alábbi személyi összetételű
bírálóbizottságot hagyj a jővá az eljánásbarl való közreműködésre:

A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok
fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.

Felelős: polgármester
Haüáridő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Bírálóbizottsági tag neve A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLilI. törvény 27.§ (3) bekezdés
szerinti szakértelem

Kiss l]risitta közbeszerzési
Battráné dr.TőthZita iogi
szesedi zoltán kőzbeszerzés targya szerinti
kriván Ildikó penzugvl
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3. számú melléklet

Szikszó Város Önkormán yzatánakPolgármestere
3800 Szikszó, Kálvin tér.l.

nlőrnn.lnszrns

Szám: Pal252-10l2022.
TárgY: DÖntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali épületének fűtéskorszerűsítésére
vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

Tájékoztatom a T. Képviselő-testtiletet, hogy Szikszó Város önkormrányzat Hivatali
ePÜletének fiitéskorszenísítésére vonatkozóan az önkorm ényzat ajánlatkerési eljrirást folytatott
le.

Fentiekre tekintettel Szikszó Város Önkormányzata arajánlatokat kért be 5, megfelelő
tapasztalattal és referenciával rendelkező társaságtól.

Az ajénlattételi felhívások az alábbi társaságok részérekerültek kiktildésre:

- EDAN ENERGO Kft.1072 Budapest, Rrákóczi űt40.4120.- PPÜLBTGEPSZETI és- SZERELVBNy szarÁnÜHaz Kft.3527 Miskolc, József
A. út 57.

- TMEDUC Szolgáltató Kft. l}72Budapest, Riákócziűt 40. 4120.

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákócziút40. 4/20.

Ajánlati ár: nettó l 5.37 I.944.-Ft (bruttó 19.522.369.-Ft)

2. Ajánlattevő neve: GRAMALPIN 2007 Kft.
Ajtínlattevő székhelye: l035 Budapest, Miklós utca 13. 8142.

Ajánlati ár: nettó l 6. 1 90.7 7 2.-Ft (bruttó 20.562.280.-Ft)

3. Ajánlattevő neve: Calbuild Kft.
Ajárrlattevő székhelye: l131 Budapest, Jász utcal79.

Ajránlati ár: nettó 1 6.5 l 8.561.-Ft (bruttó 20.978.572.-Ft)

Tekintettel a fent leírtakra, javaslom a T. Képviselő-testtiletnek, hogy a legalacsonyabb



tevő EDAN ENERGO Kft. ajánlatát fogadja el.

a Képviselő-testületet az előterjesztés megténgyalásétra és az alábbi határozatijavaslat

2022. május 12.

Sváb Antal s.k.
polgármester

HATAROZATI JAVASLAT

Döntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali épületének fűtéskorszerűsítésére
ajánlatok elbírálásáról

Viáros Önkormanyzat Képviselő-testiilete úgy határoz, hogy Szikszó Varos
Hivatali épületének fiitéskorszenísítésére vonatkozóan, a beérkező ajánlatok

a legalacsonyabb összegű ajanlatot adó EDA]\I ENERGO Kít. (1072 Budapest,
zi űt 40. 4120) bizza meg.

által adott ajánlati ár: nettó 15.371.944.-Ft (bruttó l9.522.369.-Ft.).

a polgármester a Szikszói Közös ÖnkormányzatiHivatalt a szerződés előkészítésére.
a polgármestert a szerződés a|áírására.

polgármester
: azonnal

i szempontból látta: jegyző



4, számú melléklet

Szíkszó Vá ros Ö n ko rm á n y zatának Polgá rm estere
3800 Szikszóo Kálvin tér.1.

nlŐrEn"lnszrns

Szám: Pü/1251-10 12022.
TárgY: DÖntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali épületében klírna berendezések
beszerzésére, illetve felszerelésére vonatk oző ajánlatok elbírálásáról

Tájékoztatom a T. KéPviselő-testületet, hogy Szikszó Város önkorrnányzat Hivataliépületében klíma berendezések beszerzésére, illetve felszerelésére vonatkozóan az
önkormány zat aj ánlatké ré s i e lj árást fo l ytato tt l e.

Fentiekre tekintettel Szikszó Város Önkormányzata árajánlatokat kért be 5, megfelelő
tapaszíalattal és re ferenc i ával rende lkező társaságtól.

Az ajánlattételi felhívások az alábbi társaságok részére keniltek kiküldésre:

- EDAN ENERGO Kft, 1072Bu<lapest, Rákócziút40.4/20.
- ÉPüIPTGÉPSZETI és- SzEREiLvENy SzAKÁnüHÁi r ft,3527 ]Miskolc, József

A. úí 57,
- TMEDUC Szolgáltató Kft. 1072 Budapest. Rákócziűt40.4l2O.
- GRAMALPIN 2007 Kft.1035 f}udapest. Miklós utca 13,8142.- Calbuild Kft. l 13 l Budapest. Jász uíca 179,

Az ajánlatok benyújtásának határi deje: '2022. május ll . 23:59 óra volt.

A beszerzési eljárásban három ajánlattevői ajánlat érkezett be határidőre, elel<tronikus úton e-
mail formáj ában, az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: EDAN ENERGO Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczí űt 40. 4120,

Ajánlati ar: nettó 7.808.280.-Ft (bruttó g.gl6,5l6.-Ft)

2. Ajánlattevő neve: GRAMALPIN 2007 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 103,s Budapest. Miklós utca 1 3.8142.

Ajánlati ár: nettó 8.796.280.-Ft (bruttó l1.17t.276.-Ft)

3. Ajánlattevő neve: Calbuild Kft.
Ajánlattevő székhelye: l 13 1 Budapest, Jász utca 179,

Ajánlati ár: nettó 8.158.280.-Ft (bruttó l0.361.0l6.-Ft)

Tekintettel a fent leírtakra, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb



tevő EDAN ENERGO Kft. ajánlatát íbgadja el.

Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az a|ábbi határozati javaslat

2022. május 12.

Sváb Antal s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali épületében klíma berendezések
illetve felszerelésére vonatk oző ajánlatok elbírálásáról

Varos Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szikszó Varos
Hivatali épületében klíma berendezések beszerzése, illetve felszerelése

vonatkozásában a beérkező ajánlatok köziil a legalacsonyabb összegú ajanlatot adó
Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4l2j)bízzameg.

által adott ajánlati ár: nettó 7.808.280.-Ft (bruttó 9.916.516.-Ft.),

pol gárme ster a Szikszói Közös Önkorrnány,zati Hiv atalt a szerződé s elókészítésére.
a polgármestert a szerződés aláírására.

i szempontból látta: jegyző


