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

3/2020. (V. 25.) Polgármesteri Határozat
A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modos~tasarol szolo 2011 evi
CXXVIII. törvény 46. * (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 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: 64538163-130.) ajánlattevőt nyilvánítom.
—

—

Indokol ás
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 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 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 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:

300.000.- Ft

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

210.000.- Ft

A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az ejárás 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 25.

polgármester

