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Előterjesztés 2022. április hó 7. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati felhívásra -

benyújtott pályázata pozitív ell5íráfásban részesült. A Magyar Államkincstár
1060/3009/239/5/2020. iktatószámú Támogatói Okirata alapján 4.999.995,- Ft támogatásban
részesült önkormányzatunk a temető ravatalozója tetőszerkezetének felújítására. A
kivitelezésre a támogatás összegéből bruttó 4.649.999,- Ft áll rendelkezésre
. A támogatás felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás
keretében valósulhat meg. Háibm gazdas~gi szereplő irányába lett felhívás intézve
ajánlattételre, a kivitelezői feladatok elvégzésé érdekében.

Az ajánlattételi határidő lejártáig a következő ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot az alábbiak
szerint:

1. sz. ajánlat:

Cégnév: Már Zoltán e.v.
Székhely: 3243 Gyöngyöstarján, József Attila Út 21.
Az értékelési szempontokra tett megaj ánlások:

Ajánlat

Vállalkozói díj (nettó Ft) Nettó 6.285.432,- Ft

2. sz. ajánlat:

Cégnév: Pári-Mérnöki Kit
Székhely: 3284 Tarnaméra, Hunyadi J. u. 37.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

Ajánlat

Vállalkozói díj (nettó Ft) Nettó 4.540.698,- Ft



Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bodonyi temetőben
található ravatalozó tetőszerkezete felújításának tárgyában indított, a kivitelezői munkálatok
elvégzésére irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Pári-Mérnöki Kft. (3284
Tarnaméra, Hunyadi J. u. 37.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a
legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlati ár a támogatás által rendelkezésre álló
fedezetet meghaladja, egyben akképpen határoz, hogy a fedezet saját forrásból megemelésre
kerül. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, a
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2022. 04. 05.

Vi ce János
polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati felhívásra -

b~r~újtbtt~sályázat~a p~ozití~ elbírálá~sba~n ré~sze~ült. A Magyar Államkincstár
1060/3009/239/5/2020. iktatószámú Támogatói Okirata alapján 4.999.995,- Ft támogatásban
részesült önkormányzatunk a temető ravatalozója tetőszerkezetének felújítására. A
támogatás felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás
keretében valósulhat meg. Három gazdasági szereplő irányába lett felhívás intézve
ajánlattételre, a műszaki ellenőri feladatok elvégzése érdekében.

Az ajánlattételi határidő lejártáig a következő ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot az alábbiak
szerint:

1. sz. ajánlat:

Cégnév: Bagoly Épülettervezési Bt.
Székhely: 3300 Eger, Iv u. 4.
Az értékeiési szempontokra tett megaj ánlások:

Ajánlat

Megbízási díj (nettó Ft) Nettó 200.000,- Ft

2. sz. ajánlat:

Cégnév: Bona Consulting Kit
Székhely: 3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Az értékelési szem pontokra tett m egaj ánlások:

~~‚‘Aján1at

Megbízási díj (nettó Ft) Nettó 100.000,- Ft

3. sz. ajánlat:

Cégnév: Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhely: 3300 Eger, Szüret u. 20. II. 2.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:



Ajánlat

Megbízási díj (nettó Ft) Nettó 160.000,- Ft

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bodonyi temetőben
található ravatalozó tetőszerkezete felújításának tárgyában indított, a műszaki ellenőri
feladatok elvégzésére irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Bona Consulting Kft.
(3326 Ostoros, Hunyadi u 58.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a
legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot.
Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet saját forrásból
rendelkezésre áll, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2022. 04. 05.
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