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Tisztelt Képviselő-testület!
2010. évben az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények energetikai
tárgyú feladatainak szakszerű ellátása érdekében pályázatot hirdetett, amelyben energetikust kerestünk vállalkozásban történő feladatellátásra. Sajnos értékelhető ajánlatot
akkor nem kaptunk.
2011. évben ismét feladtuk a hirdetést, amelyben az alábbi feladatok ellátására kértünk
ajánlatot:
- A Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél az energiafelhasználások
követése, elemzése, éves tervezése.
- Az energiaszolgáltatókkal (távhő, villamosáram, gáz, ivóvíz, szennyvíz) történő
folyamatos kapcsolattartás (szerződések, számlák stb.).
- Energiaracionalizálásra vonatkozó javaslatok kidolgozása (veszteségfeltárás és
megszüntetés), a szükséges intézkedések kezdeményezése és megtétele.
- Az önkormányzati árhatósági feladatok területén a döntések előkészítése (ivóvíz,
szennyvíz, távhő).
- Az önkormányzati vagyongazdálkodás körében, energetikai ügyekben döntéselőkészítés, végrehajtás ügyintézés.
A pályázati kiírásra az 1. és 2. mellékletben ismertetett pályázatok érkeztek be, amelyeket a következőképpen értékeltünk:
I.) GET Energy Magyarország Kft. ajánlata
nettó 319.000,- Ft + Áfa / hó
a. Előny:
1. szakterületi munkatársak mindegyike (20 fős szakemberbázis)
rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel, ami a szakterületek speciális ismereteinek alaposságát és a komplexitást ötvözi,
beleértve a vagyonkezeléssel kapcsolatban ellátott energetikusi
feladatokat is.
2. ISO 9001 kvalifikált cég
3. Összetett vállalás a szolgáltatások terén
b. Hátrány: nem helyi vállalkozó.
II.) ELEKTROVILL Vállalkozási Iroda ajánlata nettó 200.000,- Ft + Áfa / hó
c. Előny:
1. a GET Energy Magyarország Kft. ajánlatához képesti alacsonyabb ajánlat,
2. helyi vállalkozó
d. Hátrány: a pályázat arra utal, hogy egyszemélyes a vállalkozás, valószínűleg lényegesen kevesebb tapasztalattal és kevesebb bejáratott munkafolyamattal, mint a másik pályázó esetében azt a leadott anyagból következtethetjük.
A fentiek alapján javaslom, hogy a magasabb ár ellenére a teljesebb körű feladatvégzésre képes GET Energy Magyarország Kft.-vel kössön az Önkormányzat az
energetikusi feladatellátásra szerződést, határozott időre, 2011. május 1-től 2011. december 31-ig.
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Amennyiben a Kft. tevékenysége kimutathatóan javítja az Önkormányzat energiagazdálkodását, a Képviselő-testület dönthet a szerződés meghosszabbításáról.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat energetikai feladatait szakmailag felkészült vállalkozás bevonásával kívánja a jövőben megoldani.
A Képviselő-testület az energetikai feladatok ellátásával 2011. május 15-től 2011. december 31-ig a GET-ENERGY Kft.-t (a cég székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31.; cégjegyzékszám: 01-09-932504) bízza meg, havi 319.000,- Ft + Áfa öszszegért, és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, tartalmának jóváhagyására.
A feladat ellátásához szükséges pénzösszeget a 2011. évi költségvetés ………. keretének terhére biztosítja.
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére 2011. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Dombóvár, 2011. április 15.
Szabó Loránd
polgármester
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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