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ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. augusztus 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata három árajánlatot kért a tárgyi karbaiitartási mimka
elvégzésére. Az ajánlatkérésben megadott határidőre (2015.03.23. 10:00) három árajánlat
érkezett. Az ajánlatok 2015.03.23-án felbontásra kerültek.

Az ajánlatkérési eljárás eredményeként vállalkozói szerződés került aláírásra a Thermo
Szerviz Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 30.) 140.000,- Ft + Afa = 177.800,- Ft
értékben, azzal, hogy az ajánlat nem tartalmazza az üzemeltetés során meghibásodott
alkatrészek cseréjét.

A vállalkozó a szerződésnek megfelelően elvégezte a karbantartást, azonban már a kazánok
első felnyitásakor jelezte, hogy az egyik kazán (4. sz.) fLítőfelülete (hőcserélője) kilyukadt,
annak karbantartása nem lehetséges. A karbantartás során megállapítást nyert, hogy egy
másik kazán (2. sz.) esetében a szabályzó szorul cserére. Mivel a cserélendő alkatrészek
költsége meghaladta az előzetesen elfogadott keretet, kértük a vállalkozót, hogy a hibás
szabályzót szerelje ki a 2. sz. kazánból és a 4. sz. kazán szabályzóját szerelje át. Igy három
működőképes kazán üzemel jelen pillanatban.

A fűtési szezonban a kazánok magas kihasználtsággal üzemelnek, ezért indokolt a negyedik
kazán kijavíttatása is.

A vállalkozót megkértük, hogy a hibás alkatrészek cseréjének költségét árajánlat formájában
küldje meg részünkre, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

Ellenőriztük azt a lehetőséget is, hogy Új berendezést szerezzünk be, melyről a
termékkatalógusból kinyomtatott oldal csatolásra került. Ebből látható, hogy az Új berendezés
bekerülési költsége 1.929.999,- Ft.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen!



Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 14/2
hrsz-ú geotermikus termelő kút gépház 4. sz. kazárijának üzembe állításához szükséges
javítási munkákat elvégezteti, melyhez 1.000.000,- Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésének
felhalmozási tartaléka terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal,

Mezőberény, 2015. augusztus 26. v
Kutas Ferenc

beruházási ügyintéző
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Tisztelt Kutas Úr!
Hivatkozva kérésére, ezúton megküldjük a Geotermikus Kazánházban karbantartásunkkor
feltárt hibás alkatrészek cseréjére vonatkozó árajánlatunkat:

Munkadíj:
Kiszállási díj:
Anyagköltség: 1 db Hőcserélő:

1 db Komplett szabályzó:

54.400 Ft,
20.000 Ft,-
1445.4 EUR

663,1 EUR

Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Árajánlatunk tartalmazza:

- A fent felsorolt alkatrészek cseréjének költségét, 1 db biztonságtechnikai felülvizsgálatát,
jegyzőkönyv kiadását.

Árajánlatunk nem tartalmazza:

- Az esetlegesen a fentieken felül a helyszínen feltárt egyéb hibás alkatrész(ek) költségét és
ahhoz tartozó javítási murikadíjat, kiszállási költséget.

Teljesítés: a fenti árajánlat írásos megerősítését követően 30 munkanapon belül.

Fizetés teljesítése: átutalással, 8 napos fizetési határidővel.

A fenti árak műszerész kolléga(ák) folyamatos munkavégzési lehetősége mellett értendők,
akadályoztatás esetén a költségek felszámításra kerülnek (ismételt kiszállási költség, rezsi
óradíj).

Ajánlatunkkal kapcsolatos egyéb kérdéseire készséggel állunk rendelkezésére, kedvező
elbírálása esetén írásos megrendelését postacímünkre: Békéscsaba, Bartók B. u. 30. e-mailben
a thermobcsaba@thermoszerviz.hu-ra vagy a 66/448-520-as fax számra várjuk.

Tisztelettel:

?flOSZ!RVIZ KFF. SZEGED
Békéscsabai Kirendeltsége

Bartók Béla Út 30,
Telefon/fax: 66í44R-’

Őt
Hrabovszki András
kirendeltségvezető

Cím:

ermel
ZELÉSTECHNIKAI I Mobil:

KFT I Email:
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• Kondenzációs fali fütő gázkazán

• Saváitó nomosacél hőcserélő

• Teesitmény: 300-i05,0 kW
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ietrás műszakijeHemzők

Vtessmann Vltodens 200 W gáztizemű kondenzációs fatikazán, A Viessmann termékei az Ipari- ás középületek Igényelnek
Is tökéletesen megfelelnek. A Viessmann Vttodens 200 W, kaszkád rendszerként akár 420 kW-os összteljesltményükkel akár
tőbbemeletes épületek höellátását Is biztosltani lehet falikazán méretek mellett.

A Vttodens 200W, inox-Radlai saválió nemesacél hőcserélője magas teljesltmányt tesz lehetővé, kis helyszökséglet mellett.
Alkalmazásával különösen gazdaságos üzem valósul meg, akár 98% (Hf) I 109%-os (Ha) éves átlagos hatásfokkal, A
nodulációs hengeres MatrtX-égő rnnden gázfajtára alkalmazható. Alacsony károsenyag kibocsátása a “Kék Angyal”
kömyezetvédeln-i jelölés sztgorii határértékei alatt marad,

A \ttotronic kaszkádazabályozás alkalmazásával akár 4 db Vttodens 200-W kazán üzemeltethető hőközpontként. A kazánok
teljesltrnénye mindig a hőlgényhez igazodik: a hőszolgáltatás egy kazán minimális- ás a négy kazán összteljesltmény között
változtatható.

inox-Radlai fütőfetütet:

A saválló lnox-Radial fütölelület gyakorlatilag egy apirálisan hengerfomiára hajtott cső. A csőben
áran4ik a fútési vlr. mlg a henger belső terében ég sz égő. Az égéstermék a hengarlvek közötti
résen távozrk a tCiztérből. Az lnox-Radial hőcserélő egyike a \tessmann legjelentősebb
innovációlnak.

Vlessmann MatrlX-égő:

A saját fejleaztésű MatriX-égtt égési felülete nagy a hagyományos égökhöz képest A láng nagy
felületen osztik el, sz égés alacsony hőmérsékleten megy végbe. A károsanyagokban szegény égés
minden feltétele biztosltott.

Termék részletes Ismertetése:

• Kondenzádós falikazán
• Tőbbkazános rendszerenként akár 8 kazán léptetése (max. 8.40 kW leljesltmény egy rendszerben)
• Éves átlagos hatásfok: 98 % (11!) 1109%-ig (Ha) lnox-Radial nemesacél fútőfelület
• Ontisztuló, tartósan sima nemesacél felület
• Saválló az 1.4571 minőségű nemesacélnak köszönhetően í Hagyjon üzenttetl
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