
Bodony Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173
E-mail: polgarmester@bodony.hu

Tárgy: Eljárást lezáró döntés

12/2021. (IV.23.) Polgármesteri Határozat

Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által
„Közműveiődési érdekeltségnövelő támogatásra,, kiírt nyertes pályázat keretében 80 db
tárgyalószék beszerzése tárgyában indított — közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű — eljárás
nyertesének az Officeplaza Kft. (adószáma: 22763468-2-41 székhely:1135 Budapest, Frangepán u.
84/C.) ajánlattevőt nyilvánítom.

INDOKOLÁS

Bodony Községi Önkormányzat „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímen az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Vl/4483/2020/KOZMUVFO iktatószámú Támogatói Okirat alapján vissza
nem térítendő támogatásban részesült, mely a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése
érdekében az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési
megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására,
felújítására fordítható központi költségvetési támogatás.
80 db tárgyalószék beszerzése tárgyában, a támogatási összeg felhasználása érdekében Bodony
Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2021. április hó 15. 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 2021.
április hó 23. napján 10:00 órai kezdettel került sor.

Ajánlatot kettő ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:

1. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: acCompany Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 2133 Sződliget, Damjanich János u. 1.
Adószáma: 12449062-2-13
Ajánlat bruttó értéke: 727.200,- Ft

2. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: OfficePlaza Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 84/C.
Adószáma: 22763468-2-41
Ajánlat bruttó értéke: 698.500,- Ft



A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az eljárás eredményes volt. Mindkettő
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ajánlati ár.

A benyújtott ajánlatok alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva megállapítottam, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot az OfficePlaza Kft.
(adószáma: 22763468-2-41 székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 84/C.) adta, így az OfficePlaza
Kft.-t hirdettem ki az eljárás nyertesének.

A szerződéskötés időpontja 15 napon belül esedékes.

Bodony, 2021. április 23.
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