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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 8/2012.(I.12.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a Szivárvány Óvodai gyermek tanuszoda működőképességének fenntartása érdekében készüljön árkalkuláció a berendezések működőképességének helyreállításához szükséges
javításokra, az uszoda mennyezetének hőszigetelésére, valamint a rendszeres karbantartásra.
Első lépésben a meghibásodott berendezések javítására kértünk be ajánlatokat az Önkormányzat honlapján, illetve a munka elvégzésére képes négy vállalkozástól
(Klimatrio Kft., Fer-Gép 2010. Kft., GEA Klímatechnika Kft., Mecsek Klíma Kft.).
Első kiírásunkra nem érkezett be ajánlat, másodszori meghirdetésre is csupán egy vállalkozás, a GEA Klímatechnika Kft. nyújtotta be az 1. sz. melléklet szerinti javítási
ajánlatot. A nettó 577.000,- Ft + Áfa összegű ajánlat a fan-coil berendezés javítására
(zsalumozgató, Matrix elektromos panel, motor egység csere), és a 2 db Hygrosztát
cseréjére vonatkozik, de az ajánlattevő nem zárja ki a további pótmunkák szükségességét, amennyiben a javítás során egyéb károsodást is észlelnek a párátlanító berendezéseken. Ez további javítási költséget jelenthet.
Az uszoda további megfelelő működtethetősége érdekében mindenképpen el kellene
végezni a párátlanító meghibásodott alkatrészeinek cseréjét, javítását.
Az épület tetőszerkezetének hőszigetelése Maár Zoltán építész tervező álláspontja szerint – igaz, jelentős költséggel – megoldható, de a gépészeti berendezések megfelelő
működése valószínűleg önmagában is kiküszöböli a párakicsapódási problémát. Emiatt
egyelőre nem kértünk be ajánlatokat a költséges tető-hőszigetelésre.
A párátlanító berendezés üzemeltetésére karbantartási szerződést is csak a javítások
elvégzése után, a rendszer működőképes állapotának elérését követően célszerű megkötnie az Óvodának. Erre a berendezések javítását követően, ajánlatkérési eljárás keretében fogunk majd vállalkozót kiválasztani.
A fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati
javaslat szíves elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodai gyermek tanuszoda működőképességének fenntartása érdekében a párátlanító berendezés
javítását elvégezteti a GEA Klímatechnika Zrt.-vel, amely munkára maximum nettó
1.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat „2012. évi költségvetési kiadásainak
110 – III. – 8. Ingatlanok üzemeltetése” terhére azzal a kikötéssel, hogy az összegből a
nettó 577.000,- Ft-on felül csak pótmunka finanszírozható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a javítási munkával kapcsolatos
szerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 15. a szerződés aláírására.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Tóth Zoltán
bizottsági elnök
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