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Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2018. február 28.-
án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testület 
Gazdasági Bizottságának 
36/2018.(II.28.) határozata 

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00051 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések 
Pázmánd Településen” c. projekt kapcsán beérkező ajánlatokról döntés 

 
 
A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00051 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések Pázmánd 
Településen” című projekt kapcsán Pázmánd Község Önkormányzata 3 ajánlattevőtől árajánlatot 
kért be generáltervezői feladatok elkészítésére.  
 
Önkormányzat az ajánlattevők alkalmasságát megvizsgálta és megfelelőnek találta, mivel 
valamennyi ajánlattételre felkért szervezet tevékenységi körében szerepelt az előírt 7011’08 
TEÁOR szám.  
A beérkezett árajánlatokat megvizsgálva megállapítható, hogy valamennyi ajánlattevő az előírt 
határidőn belül megtette ajánlatát.  
 

1.) ART plus STUDIO Kft. – adószám: 23325940-2-42 
Ajánlat kelte: 2018.02.27. Megküldve: 2018.02.27. 14:33  
Ajánlati ár:  nettó 2 840 000 Ft + 766 800 Ft Áfa = bruttó 3 606 800 Ft  
 

2.) KVADRUM Építész Kft. – adószám: 10398520-2-41 
Ajánlat kelte: 2018.02.27. Megküldve: 2018.02.27. 14:41  
Ajánlati ár:   nettó 2 950 000 Ft + 796 500 Ft Áfa = 3 746 500 Ft  
 

3.) AXIS Építész Iroda Kft. – adószám: 10398506-2-41 
Ajánlat kelte: 2018.02.27. Megküldve: 2018.02.27. 15:12 
Ajánlati ár:   nettó 3 050 000 Ft + 823 500 Ft Áfa = bruttó 3 873 500 Ft  

 
Azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok érkeztek be, a legkedvezőbb árat ajánló 
Árajánlattevő az ART plus STUDIO Kft. lett bruttó 3 606 800 Ft-tal.   
 
A projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezet:  
„Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai” bruttó 2 667 000 Ft. 
 
A költségvetésből tervezésre az alábbi költségek csoportosíthatóak át, amennyiben a tervezett 
tevékenységek megvalósítását az önkormányzat vállalja, a megvalósításukhoz szükséges önerőt 
biztosítja és a Támogató jóváhagyja az ez irányú módosítási kérelmet.  
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: bruttó 170 000 Ft.  
 



A Felhívás által előírt belső korlátokat figyelembe véve maximálisan bruttó 365 086 Ft 
csoportosítható át, így a bruttó 170 000 Ft átcsoportosítása belefér a korlátba.  
A költségvetés „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége - Felmérések, 
kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége- A település intézményei 
épületenergetikai adatainak NÉeR11-ben történő rögzítése.” c. sorára bruttó 455 156 Ft-ot 
terveztek. Amennyiben ezt a tevékenységet alacsonyabb összegből is meg lehet valósítani, akkor 
erről a sorról a fenti korlátokat figyelembe véve bruttó 195 086 Ft csoportosítható át a tervekre.  
Tehát a szükséges önerő mértéke:  

Nyilvánosság költsége + Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége 
- Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének 
költsége- A település intézményei épületenergetikai adatainak NÉeR11-ben történő 
rögzítése sorról 195 086 Ft átcsoportosításra kerül: bruttó 574 714 Ft  

 
Az önerőt bruttó 574.714,- Ft összegben az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: soron Következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  jegyző, bizottság elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Pázmánd, 2018. március 05. 
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Járfás Andrea s.k. 
jegyző 
 


