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- Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október

Előterjesztés : Győrújbarát Nagybaráti Ravatalozó tetőszerkezetének karbantartására
kiírt ajánlattételi felhívás eredményéről

Beruházás tárgya:
karbantartására
Ajánlatkérő neve:

Győrújbarát Nagybaráti Ravatalozó tetőszerkezetének

Győrújbarát Község Önkormányzata

2015. augusztus 26-án képviselő-testület döntött a Nagybaráti Ravatalozó tetőszerkezetének
felújításának szükségességéről. Ezért egyszerűsített ajánlattételi felhívást tettünk közzé, 3
vállalkozó részére, mely ajánlattételi felhívásra 2 db érvényes ajánlat érkezett.
Kiírásra került ácsmunkák:
Tetőszerkezet készítése fenyő fűrészáruból részben gyalult, részben normál faanyagokkal
készítve.
Láng és gomba mentesítő anyaggal kezelve.
Látszó szerkezet gyalult kivitelben készül felülről lambéria borítással.
Összekötőkkel taréj szelemennel és annak visszatámasztásával készül.
A látszó résznél 15x15-ös oszlopokra terhelve oszloptartó papucsokhoz rögzítve.
A szerkezetet karpántokkal erősítve.
Fóliázás és lécezés kialakítása gépi szegeléssel páraáteresztő fóliával.
Oromdeszkázat készítése.
Tetőfedés készítése creaton hortobágy hornyolt cserépből 114 m2
Csatorna és lefolyó szerelése 58 fm horganyzott lemezből
Szegélyek szerelése cseréppel azonos színű lemezből 25 fm
Ereszszegély szerelése 40 fm
Rovarháló szerelése 40 fm
Tetőfelület bontása konténerbe 87 m2

Az első ajánlat 2015. 09. 09-én érkezett, Dávidbau Építő és Faipari Kft. (9025 Győr, Radnóti
u. 44. ) ajánlata, mely ajánlatot tekintve anyag + munkadíj összesen. 1.538.905,- forint +
ÁFA, bruttó 1.954.409,- forint értéken vállalja a munkák elvégzését.
A másik ajánlat 2015. 09. 14-én érkezett, Stefanits Kft. (9082 Nyúl, Tavasz u 1/A.) ajánlata,
1.633.746 forint + ÁFA, azaz bruttó 2.074.857,- forint összegben végezné el a kiírás szerinti
munkát.
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A kedvezőbb ajánlatot Dávidbau Építő és Faipari Kft. adta ugyanazzal a műszaki
tartalommal, így javaslom elfogadásra a Dávidbau Építő és Faipari Kft. ajánlatát.

Határozati javaslat:
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza, hogy
egyszerű beszerzési eljárásban megrendeli Győrújbarát Önkormányzat
„Nagybaráti Ravatalozó tetőszerkezetének javítása” címmel a települési
önkormányzati tulajdonú középület tetőszerkezetének javítását a Dávidbau
Építő Faipari Kft (9025 Győr, Radnóti u. 44.) legkedvezőbb árajánlata
alapján: 1.538.905,- + 415. 504,- Ft ÁFA = bruttó
1.954.409,- Ft
értékben.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyban a
vállalkozási szerződést megkösse, szükséges intézkedéseket megtegye.
3. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetésben fedezeti
forrást a tetőszerkezet javítási munkálataira biztosítsa.
Felelős:
polgármester
1. 2. pontra
jegyző
3. pontra
Határidő:
2015. december 15.

Győrújbarát, 2015. október 8.

Szalóki Géza
polgármester
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