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Tárgy: „Vis Major támogatás felhasználása Bodony településen” tervezési feladatok tárgyú eljárás

7/2020. (11.22.) Polgármesteri Határozat

EUÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS

Bodony Községi Önkormányzat (3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által 2021. február
hó 12. napján a „Tervezési feladatok ellátása” tárgyában indított — közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékű — eljárás nyertesének a Geoteszt Kft. (1112 Budapest. Kérő utca 20. adószáma:
10860056-2-43) ajánlattevőt nyilvánítom.

INDOKOLÁS

Bodony Községi Önkormányzat - a Belügyminisztérium BMVIS/S42-2,/2020. számú Támogatói okirata
alapján 41.543.000.- Ft, azaz negyvenhárommillió-ötszáznegyvenháromezer forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 89,99 %‚ a „Vis Major támogatás
felhasználása Bodony településen” elnevezésű projekt tervezett összköltsége megközelítőleg bruttó
46.164.018.- Ft forint.

Figyelemmel a Támogatói okiratban foglaltakra az Önkormányzat a tárgyi szolgáltatás
megrendelése vonatkozásában, mint ajánlatkérő 2021. február hó 12. 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.
február hó 22. napján 10:15 órai kezdettel került sor. Az ajánlatok tartalmi elemeinek
ismertetéséről készített jegyzőkönyvet az ajánlatkérő jelen Eljárást lezáró döntés meghozatala
előtt valamennyi ajánlattevőnek e-mailben megküldte.

Ajánlatot 3 ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:

1.sz. ajánlat
Ajánlattevő neve AQUASTOP Kkt.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe
Ajánlati ár bruttó

1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 21. 1/1.
3.124.200.- Ft

2.sz. ajánlat
Ajánlattevő neve Geoteszt Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephelye/levelezési címe 1112 Budapest, Kérő utca 20.
Ajánlati ár bruttó 2.984.500.- Ft



3.sz. ajánlat
Ajánlattevő neve MeVito Kft.
Ajánlattevő székhelye/telephetye/levelezési címe 2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.
Ajánlati ár bruttó 3.276.600.- Ft

A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az eljárás eredményes volt, az AQUASTOP Kkt.
1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 21. 1/1., a Geoteszt Kft. 1112 Budapest, Kérő utca 20., MeVito Kft.
2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1. ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek.

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 Geoteszt Kft. (1112
Budapest. Kérő utca 20. adószáma: 10860056-2-43) adta, így a Geoteszt Kft.-t hirdetem ki az
eljárás nyertesének.

A szerződéskötés időpontja 2021. február 25.

Bodony, 2021. február 22.
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