Bodony Község Polgármesterétől
3243 Bod ony, Liget utca 2.
polgarmester@bodony.hu

Tárgy: Bodony belterület Árpád utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) burkolat felújítási
munkáinak kivitelezésének műszaki ellenőr! feladatainak ellátása
műszaki ellenőr
kiválasztásáról
-

____________

3/2020. (V. 25.) Polgármesteri Határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. 5 (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben Bodony Községi
Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által a 1065/2020.
(11.28.) Kormány határozat alapján az önkormányzatok fejlesztési és működés! feladatainak
az ellátásra a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás Bodony belterület Árpád utca
(Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) burkolat felújítás! munkáinak kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatainak ellátása tárgyban indított közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű
eljárás nyertesének Józsa Attila e.v, (cím: 3300 Eger, Sas utca 15/b. Adószáma: 64538163-130.) ajánlattevőt nyilvánítom.
—

—

Indokolás
A Belügyminisztérium BMÖGF/380-1/2020. iktatószámú támogatói okiratában foglaltak
szerint 17.600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Bodony Községi
Önkormányzat részére Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet IX. Hely! önkormányzatok támogatási fejezet 12. Települések 2020.
évi fejlesztés! és működési támogatása cím 3. Bodony község útfelújításához kapcsolódó
fejlesztési céljának támogatása alcím elnevezésű előirányzata.
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által
a 1065/2020. (11.28.) Kormány határozat alapján az önkormányzatok fejlesztés! és működési
feladatainak az ellátásra a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás Bodony belterület
Árpád utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) burkolat felújítás! munkáinak kivitelezésének
műszaki ellenőr! feladatainak ellátása tárgyban 2020. május hó 14. napján három ajánlattevő
részére közvetlenül (e-ma!lben) megküldött ajánlatkéréssel
közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékű eljárást indított.
—

-

Az ajánlattétel! határidő lejártáig benyújtott ajánlatok tartalm! elemeinek ismertetésére
2020. május hó 25. napján 14:30 órai kezdettel került sor.

Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:

Az Ajánlattevő neve: Vass András okl. építőmérnök
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. fsz. 4.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

220.000.,- Ft

Az Ajánlattevő neve: Metzler Tamás Ev.
Az Ajánlattevő székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Arany János utca l/C.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

300.000.- Ft

Az Ajánlattevő neve: Józsa Attila e.v.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Sas utca 15/b.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

210.000.- Ft

A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az eljárás eredményes volt. Mindhárom
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Az ajánlatok bírálati szempontja a legkedvezőbb,
legalacsonyabb összegű ajánlati ár, mindezeket figyelembe véve hoztam meg a rendelkező
rész szerinti döntésemet. Döntésemet Bodony Községi Önkormányzat Beszerzési
lebonyolítási szabályzata valamint a Belügyminisztérium BMÖGF/380-1/2020. iktatószámú
~ szeriÍ5fli6~tam meg.
Bodony, 2020. május 25

polgármester

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
~: 3243 BODONY, Liget utca 2.
2:36/544-173

E-mail:polg.hiv@bodony.hu

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által a
1065/2020. (11.28.) Kormány határozat alapján az önkormányzatok fejlesztési és működési
feladatainak az ellátásra a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás Bodony belterület Árpád
utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) burkolat felújítási munkáinak kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatainak ellátása tárgyban indított közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárás
nyertesének Józsa Attila e.v. (cím: 3300 Eger, Sas utca 15/b. Adószáma: 210.000.- Ft) ajánlattevőt
nyilvánítom.
—

—

INDOKOLÁS
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő a
1065/2020. (11.28.) Kormány határozat alapján az önkormányzatok fejlesztési és működési
feladatainak az ellátására a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás Bodony belterület Árpád
utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) burkolat felújítási munkáinak kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatainak ellátása tárgyban 2020. május hó 14. napján három ajánlattevő részére
közvetlenül (e-mailben) megküldött ajánlatkéréssel közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű
eljárást indított.
—

-

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésére 2020.
május hó 25. napján 14:30 órai kezdettel került sor.
Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:
Az Ajánlattevő neve: Vass András okl. építőmérnök
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. fsz. 4.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

220.000.,- Ft

Az Ajánlattevő neve: Metzler Tamás Ev.
Az Ajánlattevő székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Arany János utca 1/C.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

Az Ajánlattevő neve: Józsa Attila e.v.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Sas utca 15/b.

300.000.- Ft

Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

210.000.- Ft

A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az eljárás eredményes volt. Mindhárom
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legkedvezőbb, legalacsonyabb összegű ajánlati ár.
A benyújtott ajánlatok alapjáit.2020_május hó 25. napján a katasztrófavédelemrői ú~ a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 5 (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben 3/2020. (V.25.) számú határozatommal megállapítottam, hogy a
legkedvezőbb, legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot Józsa Attila e.v. (cím: 3300 Eger, Sas utca
15/b. Adószáma: 64538163-1-30 ) ajánlattevő adta, így Józsa Attila e.v. műszaki ellenőrt hirdettem ki
az eljárás nyertesének.
A szerződéskötés időpontja 15 napon belül.
Bodony, 2020. május 25.
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Bontási jegyzőkönyv

mely készült Bodony Községi Önkormányzat

-

Ajánlatkérő 1065/2020. (11.28.) Kormány

határozat alapján az önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak az ellátásra a
Belügyminisztérium által nyújtott támogatás Bodony Árpád utca (492 -493 hrsz.) burkolat
felújítási munkáinak kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyban
beérkezett ajánlatok bontásakor.

Helye: Bodony Községi Önkormányzat Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi
Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget utca 2.
Pontos ideje: 2020. május 25. 14:30

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a 2020. május hó 25. napján
10:00 órakor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig
3 db ajánlat érkezett be. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő ismerteti, hogy az ajánlatok
tartalmának a megismerésére bontására véletlenszerű sorrendben most kerül sor.
-

1./ Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az első ajánlat Vass András
oki. építőmérnök (3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. fsz. 4. Adószáma: 68769961-2-30) 2020.
május hó 14. napján 11:45 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat
összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Vass András okl. építőmérnök
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. fsz. 4.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

220.000.,- Ft

2./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a második ajánlat Metzler
Tamás Ev. (2085 Pilisvörösvár, Arany János utca 1/C. Adószáma: 67115039-1-33) 2020. május

hó 20. napján 9:05 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az
előírt formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Metzler Tamás Ev.
Az Ajánlattevő székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Arany János utca 1/C.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

3.1 Az ajánlatkérő nevében eljáró

300.000.- Ft

képviselő megállapítja, hogy a harmadik ajánlat Józsa Attila

e.v. (3300 Eger, Sas utca 15/b. Adószáma: 64538163-1-30) 2020. május hó 22. napján 10:55
órakor érkezett, megállapítja továbbá, bogy az ajánlat összeállítása az előírt formai
követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Józsa Attila e.v.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Sas utca 15/b.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

210.000.- Ft

A jegyzőkönyv lezárva: Bodony, 2020. május hó 25. napján 15 óra 00 perckor.

Bodony Községi Önkormányzat polgármestere

‚IELENLÉTI ÍV

mely készült Bodony Községi Önkormányzat

-

Ajánlatkérő 1065/2020. (11.28.) Kormány

határozat alapján az önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak az ellátásra a
Belügyminisztérium által nyújtott támogatás—Bodony Árpád utca (492 -493 hrsz.) burkolat
felújítási munkáinak kivitelezésének műszaki ellenóri feladatainak ellátása tárgyban
beérkezett ajánlatok bontásakor.

Kelt: Bodony, 2020. május hó 25. 14:30

Az Ajánlatkérő által megjelölt helyiségben: Bodony Községi Önkormányzat Parádi Közös
Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget utca 2.

Jelen lévők:

Vince János

‘cs Dominika

Bodony Községi Önkormányzat polgármester
-

Bodony Községi Önkormányzat képviselő

‚~ ~~:‚-~‘
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Szabó Gábor

Bodony Községi Önkormányzat képviselő

Kívés Lászlóné

Parádi KÖH Bodonyi Kirendeltség- köztisztviselő

-
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Ajánlat „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyában.

Ajánlattevő neve:

Józsa Attila e.v.

Ajánlattevő székhelye:

3300 Eger, Sas u. 15/b.

Képviselő neve:

Józsa Attila

Ajánlattevő
telefonszama:

06-30-2063-778

Ajánlattevő adószáma:

64538163-1-30

Ajánlattevő email címe:

jati@chello.hu

Nettó ajánlati ár:
~ 27% ÁFA:
Brutt6:

210.000,- Ft
Alanyi adómentes
210000,- Ft

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem es elfogadom.
Nyilatkozom, bogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 21. napján

I O:J~

‚ Kitzii” Ör:knrni:k;i’;::t; !

az3aD

‚

‚

;~ fl(i(!!%t” ~;‘~‚j’ -

‚oC
-—-T---.

—

FELOLVASÓLAP
‚

E

Ajánlat „Műszaki ellenőr kiválasztás hárRyában.

Ajánlattevő neve:

Metzler Tamás EN.

Ajánlattevő székhelye:

2085 Pilisvőrösvár, Arany János u. 1/C

Képviselő neve:

Metzler Tamás

Ajánlattevő
telefonszama:

06 20 934 1179

Ajánlattevő adószáma:

67115039-1-33

Ajánlattevő email címe:

metzler.tamas@gmail.com

Nettó ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó:

300.000,AAM
300.000,-

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem és elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
‘elmerülő költséget.

Kelt: Pilisvörösvár, 2020. év május hónap 18. napján
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Alulírott, Metzler Tamás EN. (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője az, mint Bodony
Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyú eljárás
ajánlattevőjeként nyilatkozom, bogy
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
ás a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését;
Nyilatkozom, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.
Nyilatkozom, hogy szervezetünknek az ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen;

Kelt; Pilisvörösvár, 2020. év május hónap 18. napján

Metzler Tamás KISADóZÓ e.v.
2085 P1~svőrösvái Arany )Snos u, 1(c
Mo~m: 6711503~-1-33
Nyivántar~j~ ~úrflr~fl3997fls”
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cégszerű aláírás
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Ajárilattevő neve:

Vass András

Ajánlattevő székhelye:

3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. Fsz. 4.

Képviselő neve:

Vass András

Ajánlattevő
telefonszáma:

+36-70-291-21-77

Ajánlattevő adószáma:

68769961-2-30

Ajánlattevő email címe:

vassandras81~gmail.com

Nettó ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó:

220.000,-Ft
59.400,-Ft
279.400,-Ft

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem és elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 14. napján
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Alulírott, Vass András (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője az, mint Bodony
Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyú eljárás
ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését;
Nyilatkozom, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.
Nyilatkozom, hogy szervezetünknek az ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen;

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 14. napján
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