
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-ei ülésére  

 

Tárgy:  Művelődési Központ fűtés korszerűsítése 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/3071-8/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 7020, Dunaföldvár, Ilona u. 9. szám alatti Művelődési Központ fűtési rendszere rendkívül elavult, a 

javítási költségek magasak, illetve egyre nehezebben oldhatóak meg. Ebben az évben egy rendkívüli 

meghibásodás is történt, aminek következtében a túlnyomás hatására megrepedt a fűtési csőrendszer és az 

előteret elöntötte a forró fűtővíz. 

A nyár folyamán elkészült a felmérési és kiviteli fűtési terv. Pályázat került kiírásra 1 db új Vitodens 200-

W 80kW típusú kondenzációs gázkazán beszerzésére, beüzemelésére illetve a szükséges fűtési rendszer 

teljes átépítésére, amely tartalmazza a szükséges átadási műszaki dokumentáció elkészítését, 

engedélyeztetését, próbafűtést. 

 

A fűtési rendszer korszerűsítése érdekében ajánlattételi eljárás lefolytatására került sor. 

 

Megnevezés Aqua Therm Kft.  Földvár Terv Kft. 
Gázmodul-Weisz 

Kft.  

Márton József  

 

Székhely: 
2459, Rácalmás, 

Akácfa u. 1. 1.ép. 

1111 Budapest, 

Bartók Béla út 34. 

IV/7. 

7000 Sárbogárd, 

Ady Endre utca 

215. 

7020 Dunaföldvár, 

Pentelei utca 45. 

Bruttó 

anyagár 

(Ft.): 

26.818.902.- 28.189.945.- 25.175.978.- 26.714.627.- 

Bruttó 

munkadíj 

(Ft.): 

8.935.478.- 9.951.974.- 8.629.650.- 6.225.000.- 

Összesen 

(Ft.): 
35.754.380.- 38.141.919.- 33.805.628.- 32.939.627.- 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

A legkedvezőbb ajánlatot Márton József egyéni vállalkozó (7020, Dunaföldvár, Pentelei u. 45.) tette.  

 

A szükséges pénzügyi fedezetet a város 2022. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosítható. 

 

Javasolom a döntéshozó Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Márton 

József egyéni vállalkozót (7020, Dunaföldvár, Pentelei u. 45.) hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek 

tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 

ajánlatot és a szükséges előirányzatot (pénzügyi fedezetet) biztosítsa. 

 

Kérem a Képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 14. 

         Horváth Zsolt s.k. 

            polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9. szám alatti Művelődési Központ fűtés korszerűsítésére vonatkozó 

beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

2. a kivitelezési munkákkal a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt, Márton József egyéni 

vállalkozót (7020 Dunaföldvár, Pentelei utca 45.) bízza meg bruttó 32.939.627.- Ft vállalkozási 

díjért, kivitelezési határidő 2022. november 30. 

3. a beruházás megvalósításához a fedezetet a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére 

biztosítja.  

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, szükséges intézkedések, nyilatkozatok, 

valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Márton József egyéni vállalkozó. 

2. Művelődési Központ igazgatója 

3. Pénzügyi- és Adó irodavezető 

4. Városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 


