Bodony Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
3243 Bodony, Uget utca 2.
~: 36/544-173
E-mail: polgarmester@bodony.hu

Tárgy: eljárást lezáró döntés MFP Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés/nyilvánosság
-

12/2020. (XIl.11.) Polgármesteri Határozat
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.), mint ajánlatkérő által 2020.
december hó 4. napján a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzés 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú nyertes pályázata a 3085095710
számú támogatói okiratban meghatározott a projekt megvalósítása során a tájékoztatásnak és a
nyilvánosságnak történő megfelelési kötelezettség a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve
alapján, a projektről és a támogatásról történő információnyújtás tárgyban indított közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékű eljárás nyertesének Agria Tv Bt. 3300 Eger, Bercsényi M. utca 14.
Aciászám: 20238063-1-10 ajánlattevőt nyilvánítom.
-

—

—

Indokolás
Bodony Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú nyertes
pályázat 3085095710 számú támogatói okirata alapján a projekt megvalósítása során a
tájékoztatásnak és a nyilvánosságnak történő megfelelési kötelezettség a Magyar Falu Program
Arculati Kézikönyve alapján, a projektről és a támogatásról történő információnyújtás Otárgyában
2020. december hó 7. 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.
december hó 11. napján 10:Ooórai kezdettel került sor.
Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:
1. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Bozsik ‘98 Szolgáltató Bt
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Könyök utca 73.
Adószáma: 20192284-1-10
Ajánlat bruttó értéke: 132.000.- Ft
2. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Agria Tv Bt.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Bercsényi M. utca 14.
Adószáma: 20238063-1-10
Ajánlat bruttó értéke: 60.960.- Ft

3. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: VBM Média Bt.
Az Ajánlattevő székhelye: 3422 Bükkábrány, Mátyás király út 40.
Adószáma: 26083122-1-05
Ajánlat bruttó értéke: 96.000.- Ft
A benyújtott ajánlatok alapján megállapítom, hogy az eljárás eredményes volt. Mindhárom
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.
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 aíánlatot az Agria Tv Bt. 3300
EgB~?~éi~iM. ut~14TAdó~ám: 2o238o63:1:Iorígy az A~háTv BCii?U~ttéIWki az eljá?ás
nyertesének.
Bodony, 2020. december 11.

