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Tárgy: Bodony belterület Árpád utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.) felújítási
munkálatok kivitelezőjének kiválasztásáról

2/2020. (V. 13.) Polgármesteri Határozat
A katasztrófavédelemről ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII torveny 46 * (4) bekezdeseben biztositott hataskoromben Bodony Kozsegi
Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által 2020. május hó
13. napján 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 ás Bodony 493 hrsz.) felújítása tárgyban indított
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárás nyertesének a Horuczi 97 Kft. (3334
Szajla, Kertész út 25. Adószáma: 11178167-2-10) ajánlattevőt nyilvánítom,

—

—

lndokolás
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. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 12. Települések 2020.
évi fejlesztési ás 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
2020. május hó 13. napján a 1065/2020. (11.28.) Kormány határozat alapján az
önkormányzatok fejlesztési ás működési feladatainak az ellátásra a Belügyminisztérium által
nyújtott támogatás Bodony belterület Árpád utca (Bodony 492 hrsz és Bodony 493 hrsz.)
felújítása tárgyban 2020. április hó 23. 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 13. napján 14:30 órai kezdettel került sor.
Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:

Az Ajánlattevő neve: Németh

Út

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.
Az elleriszolgáltatás összege összesen, nettó:

15.804.320.-Ft

-

Bodony 492 hrsz. utca tekintetében, nettó: 5.642.820.- Ft

-

Bodony 493 hrsz. utca tekintetében, nettó: 10.161.500.- Ft

Az Ajánlattevő neve: GEOteam Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 146.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

14.993.900.-Ft

-

Bodony 492 hrsz. utca tekintetében, nettó: 5.376.900.- Ft

-

Bodony 493 hrsz. utca tekintetében, nettó: 9.617.000.- Ft

Az Ajánlattevő neve: Horuczi 97 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3334 Szajla, Kertész űt 25.
Az ellenszolgáltatás összege összesen, nettó:

13.688.000.-Ft

-

Bodony 492 hrsz. utca tekintetében, nettó: 4.890.000.- Ft

-

Bodony 493 hrsz. utca tekintetében, nettó: 8.798.000.- 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
támogatói okiratában foglaltak szerint hoztam meg.
Bodony, 2020. május 13.
‚

e ános
polgármester

