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

Tisztelt Aján lattevő!
Bodony Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzés 2020 című’ MFP-KKE/2020 kódszámú nyertes pályázata szerint kérem szíves
árajánlatát.
-

Az ajánlatkérés tárgya erőgépek, munkagépek, kisebb gépek’ eszközök és tartozékaik beszerzése a
következő műszaki tartalommal:
1 db fűnyirótraktor 500 cm3 lökettérfogattal ésl 1,8 LE teljesitménnyel
1 db lombszivó 1,1 kWteljesítménnyel
2 db motoros fűkasza 2 0 kW teljesitménnyel és 41,6 cm3 lökettérfogattal
-

-

-

Ajánlatkérés tartalma:
Ajánlatkérő megnevezése:

Bodony Községi Önkormányzat

Ajánlatkérő székhelye:

3243 Bodony, Liget utca 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma:

+3636 544 173

Ajánlatkérő központi e-mail címe:

polgarmester~bodony.hu
polg.hiv~bodony.hu

Ajánlatkérő képviselője:

Vince János polgármester

Kapcsolattartó neve:

Vince János polgármester

Kapcsolattartó telefonszáma:

+3630962 1750

Kapcsolattartó e-mail címe:

polgarmester~bodony.hu

A teljesítés helye:

Bodony belterület

Ajánlattételi hatáhdő:

2020. december11 1000 óra

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek minősít.
Az ajánlatokat elektronikus úton a poIg.hiv~bodony.hu és a polgarmester~bodony.hu címre kérjük
eljuttatni nem szerkeszthető (pdf) kiterjesztésű formátumban. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy
ajánlata a fent megjelölt határidőig beérkezzen.
Az ajánlatokat személyesen Bodony Község Polgármesteri Hivatalában 3243 Bodony, Liget utca 2.
szám alatt lehet benyújtani.
Jelen ajánlatkérés nem minősül Bodony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni kötelezettségvállalásnak.
Bodony, 2020. december 4
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Ajánlatkérő: Bodony Község Önkormányzata
3243 Bodony Liget Út 2.
Adószám: 15729466-2-10

Ajánlattevő: Agrokék Kft.
4465 Rakamaz, Szent István út 93.
Adószám: 11494155-2-15
Ügyvezető: Kék Jánosné

A megkeresésben szereplő, az előírt műszaki paramétereknek megfelelő
benzinmotoros eszközök árajánlata:
db

nettó
Ft

-

-

-

STIH~ F410 C-EM motoros fűkasza 2
244.016
S11HL BGS6 Iombszívó
1
88.110
STiHL RTS112 C fűnyírótraktor
1 1.307.008
Összesen

nettó össz. bruttó össz.
Ft
488.032
88110
1.307.008
1.883.150

ÁFA

508.450

Mindösszesen

2.391.600

Ft
619.800

111.900
1.659.900

A gépek Játállási ideje: 1 év
Az ajánlat érvényessége: 2020.12.31.

Rakamaz, 2020. december 10.

Kék Jánosné ügyvezető

i~i~

2. számú melléklet
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARTOZÁSRÓL

Alulirott Kék Jánosné. mint sz AGRO-KÉK KFT. (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom. hagy sz Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn sz alábbi
kizáró okok.
Nem lehet ajánlattévő sz a természetes. Jogi személy. vagy Jogi személyiség néiktili gazdálkodó
szervezet. ski vagy amely:
a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban. munkaviszonyban
áll.
b) egy évnél régebben lejárt adó-. vám-. vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget
c) aki nem rendelke7ik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal,
d) aki szerepel sz Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett végrehajtási eljárás alatti
adózók list4jáhan.

Kelt: Rakamaz. 2020.12.10.
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3. számú mellókiet

NYILATKOZAT ARRÓL HOGY TÁRGYÉVBEN LEJÁRT ADÓTARTOZÁS NINCS

Alulírott Kék Jánosné. mint az AGRO-KÉK KFT. (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom. hogy tárgyévben lejárt adótartozásom nincs,
kőztastozásmentes adózónak minősülök.
Kelt: Rakamaz. 2020.12.10.
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Pénzügyi

to~. ~

és Szakmai ajánlat

Kézi murikagépek
A »Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Bodon ban” tárgyban indított közbeszerzési
értékhatárt e] nem érő értékű eljárásban a]ulírott Fejes László (képviselő neve), mint az Eurowood 2001
KR, Mátraderecske, Kossuth űt 24. (ajánlatievő neve, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
képviselő akként
-

-
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‘a tárgyi eljárásban az alábbi pénzügyi ajánlatot adom:
Tétel
l.tétel2db
2. tétel 1db
3. tétel 1db

Nettó ár HUF
453.386
86.535
1.188.898

AFA HUF
122.414
23.365
321.002

Bruttó ár Hl.JF
575.800
109.900
1.509.900

Összesen:

1.728.819

466.781

2.195.600

bogy a tárgyi eljárásban az 1. rész tekintetében alábbi szakmai ajánlatot adom:

1. tétel
2. tétel
3. tétel

Me aánlott termék
Andreas Stihl AG&Co.KG, Németország, Motoros fükasza. FS4 10 CEM, 2db
Andres Stihl AG&Co.KG. Németország, lombszívó, B686, 1db
Andreas Stihi AG&Co.KG, Németország, fflnyírótraktor, RT6I 12C,
1db

Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve ‚‘an. Az ajánlati
kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
AjáMattevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. ~ (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan Jogi személlyel, Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen
visszterhes szerződés, Illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teUesíthe!ő kÍJ?zetés, amely szervere!
nem minősül átlátható szervezetnek.
Ennek megfelelően A ánlattevő ajánlata benyújtásával polgári és büntetőjogi felelőssege teljeskörű
tudataban kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet az Aht. 41. ~ (6) bekezdésében foglaitaknak
megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelően.
—

—

Ajánlattevő kijelenti, bogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása, valamint Parád Nagyközség
Onkormányzatával szemben fennálló helyi adó tartozása. Az ajánlat elfogadása esetén a szerződés
niegkötéséig Ajánlattevő megfelelően igazolja e feltételek fennállását.
Ajárilattevő jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősíti. hogy az ajánlatkérésben foglaltak,
valamint azon alapulóan az adásvételi szerződésben rögzítettek teljesítésére kész és alkalmas.

Mátraderecske, 2020. december hó 10 nap
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eégszerű aláírás
2. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HAY~LYA ALÁ
NEM TARTOZÁSRÓL

Alulirott Fejes László’ mint az Euowood-200l Kít, (a továbbiakban: Aj~iii I attevő)
eégJegvzésre jogosult képvkclöje nyilatkozom. hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak
lbnn az alábbi kizáró okok
Nem lehet ajánlattévő az a természetes, Jogi személy, vagy Jogi szeméNiség nélküli
gazdálkodó szervezet, aki Vagy amely:
a)

a
szerződéssel
érintett
szervezettel
közszolgálati
jogviszonyhan,
munkaviszonyban áll.
h) egy évnél régebben lejárt adó—. vám—, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget’
c) aki nem rendelkezik a tevékenység folyialásához előirt engedéllyel.
jogosítvánnyal.
d) aki szerepel az Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett végrehajtási eljárás
alatti adózók listújában.

Kelt: Mátradereeske. 2020.J2 /0’
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3. SZÚflIÚ niciJéklet

NYILATKOZAT ARRÓL. HOGY TÁRGYÉVBEN LEJÁRT ÁDÓTARTOZÁS NINCS

Alulírott Fejes László. mint az Eurowoo&2001 Kit (a továbbiakban: Ajánluttevő)
eé~jegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom. bogy tárgyévben lejárt adótartozásom nines.
küzLr(ozásmentes adózónak minősülök.

Kelt: Mátradei~eske, 2020.12
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ÁRAJÁN LAT
Kovács József E.V.
3250 Pétervására
Kossuth Út 22.
Adószám: 47941452-2-30

Bodony Község Önkormányzata
3243 Bodony
Liget Út 2
Adászám:15729466-2-10

Magyar Falu Program keretében „ Közterület karbantartásához szükséges
eszközbeszerzés” című pályázathoz.
-

-

-

2db Stihi F5410 C-EM motoros fűkasza, nettó: 244.094.- Ft/db, nettó érték: 488.188.-Ft
1db Stihl BG86 Iombszívó, nettó: 89.764.-Ft/db, nettó érték: 89.764.-Ft
1db Stihl RT6112 C fűnyírótraktor, nettó: 1.291.339.-Ft/db, nettó érték: 1.291.339.-Ft

NETTÓ ÉRTÉK:1.359.29j..-Ft
ÁFA:504.709.-Ft
BRUTTÓ ÉRTÉK:2.374.000.-rt
Az árajánlat 2020.12.31.-ig érvényes.

Pétervására, 2020. december 10.

Bontási jegyzőkönyv
mely készült Bodony Községi Önkormányzat Ajánlatkérő Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
2020 című, MFP
KKE/2020 kódszámú nyertes pályázata a 3085095710 számú támogatói okiratban
meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerinti erőgépek, munkagépek, kisebb gépek,
eszközök és tartozékaik beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok bontásakor.
Az ajánlatkérőben szereplő eszközök:
-

-

Kisebb gépek:
1 db fűnyírótraktor 500 cm3 lökettérfogattal ésll,8 LE teljesítménnyel
1 db lombszívó 1,1 kW teljesítménnyel
2 db motoros fűkasza 2,0 kW teljesítménnyel és 41,6 cm3 lökettérfogattal
-

-

-

Helye: Bodony Községi Önkormányzat Parácii KÖH Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget
utca 2.
Pontos Ideje: 2020. december11. 10:00
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint.
Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy 2020. december hó 11. napján
10:00 perckor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.
Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig
3 db ajánlat érkezett be. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő elmondja, hogy az
ajánlatok felbontására véletlenszerű sorrendben most kerül sor.
1.7 Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az első ajánlat Agro-Kék Kft.
4465 Rakamaz, Szent István út 93. Adószám: 11494155-2-15 2020. december hó 10 napján
13:15 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai
követelményeknek megfelelően történt.
Az Ajánlattevő neve: Agro-Kék Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4465 Rakamaz, Szent István Űrt 93.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 2.391.600.- Ft
2.! Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a második ajánlat Eurowood
2001 Kft. 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24. Adószám: 12659759-2-10 2020. december hó
10 napján 18:32 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt
formai követelményeknek megfelelően történt.
Az Ajánlattevő neve: Eurowood 2001 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 2.195.600.- Ft
37 Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a harmadik ajánlat Kovács
József egyéni vállalkozó 3250 Pétervására, Kossuth út 22. Adószám: 47941452-2-30 2020.
‚

december hó 11. napján 7:56 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat
összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.
Az Ajánlattevő neve: Kovács József egyéni vállalkozó
Az Ajánlattevő székhelye: 3250 Pétervására, Kossuth út 22.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 2.374.000.- Ft

A jegyzőkönyv lezárva: Bodony, 2020.

Bodony

11. napján 10 óra 40 perckor.

JELENLÉTI ÍV
mely készült Bodony Községi Önkormányzat Ajánlatkérő Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
2020 című, MFP
KKE/2020 kódszámú nyertes pályázata a 3085095710 számú támogatói okiratban
meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerinti erőgépek, munkagépek, kisebb gépek,
eszközök és tartozékaik beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok bontásakor.
-

-

Kelt: Bodony, 2020. december hó 11. 10:00
Az Ajánlatkérő által megjelölt helyiségben: Bodony Községi Önkormányzat Parádi KÖH
Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget utca 2.

Jeleniévők:
Vince János

Bodony Községi Önkormányzat polgármestere

Balázs Valentin

Bodony Községi Önkormányzat munkatársa

Kívés Lászlóné

Parádi KÖH Bodonyi Kirendeltség ügyintéző
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BÍRÁLATI LAP

1. Ajánlatkérő:
Bodony Községi Önkormányzat
3243 Bod ony, Liget utca 2.
2. A beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat Ajánlatkérő Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú
nyertes pályázata a 3085095710 számú támogatói okiratban meghatározott műszaki-szakmai
tartalom szerinti erőgépek, munkagépek, kisebb gépek, eszközök és tartozékaik beszerzése
tárgyában beérkezett ajánlatok bírálata. Kisebb gépek bírálata.
-

-

3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ:
Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 2020. december hó 4. napján közvetlen értesí
tést kaptak elektronikus úton a felkérésről.
4. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Agro-Kék Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4465 Rakamaz, Szent István út 93.
Adószáma: 11494155-2-15
2. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Eurowood 2001 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24.
Adószáma: 12659759-2-10
3. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Kovács József egyéni vállalkozó
Az Ajánlattevő székhelye: 3250 Pétervására, Kossuth út 22.
Adószáma: 47941452-2-30
5. Az eljárás indításakor ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet:
A pályázat által támogatott bruttó összeg: 2.167.600.- Ft
6. Az ajánlattevők ajánlatának ismertetése:
1. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Agro-Kék Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4465 Rakamaz, Szent István út 93.
Adószáma: 11494155-2-15
Ajánlat bruttó értéke: 2.391.600.- Ft

2. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Eurowood 2001 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24.
Adószáma: 12659759-2-10
Ajánlat bruttó értéke: 2.195.600.- Ft
3. számú ajánlattevő:
Az Ajánlattevő neve: Kovács József egyéni vállalkozó
Az Ajánlattevő székhelye: 3250 Pétervására, Kossuth út 22.
Adászáma: 47941452-2-30
Ajánlat bruttó értéke: 2.374.000.- Ft
Ajelenlévők megismerték az ajánlatokat, mely alapján kialakították döntési javaslatukat:
7. Az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslat az alábbi:
Az Ajánlattevő neve: Eurowood 2001 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24.
Adószáma: 12659759-2-10
Ajánlat bruttó értéke: 2.195.600.- Ft
Bodony, 2020. december 11.
Jelenlévők:
Vince János

Bodony Községi Önkormányzat polgármestere

Balázs Valentin

Bodony Községi On ormányzat mun a árs

Kívés Lászlóné

Parádi KÖH Bodonyi Kirendeltség köztisztviselője

______________
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