BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
~: 3243 BODONY, Liget utca 2.
2:36/544-173
E-mail: polg.hiv@bodonv.hu

EUÁRÁST 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.
—

—

IN DO MO lAS
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

AzAjánlattevő 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 alapján_2D2D~május hó 25. napján a katasztrófavédelemrőLég 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.

polgármester

