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9/2020. (Xll.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 műszaki-szakmai tartalom szerinti kisebb gépek,
eszközök és tartozékaik beszerzése tárgyában indított — közbeszerzési értékhatárt el nem érő
értékű — eljárás nyertesének Eurowood 2001 Kít. 3246 Mátraderecske, Kossuth út 24. Adászám:
12659759-2-10 ajánlattevőt nyilvánítom.

lndokolás

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 kisebb gépek, eszközök és tartozékaik
beszerzése tárgyában 2020. december hó 4. 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 10:00 órai kezdettel került sor.

Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be az alábbiak szerint:

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.
Adószáma: 47941452-2-30
Ajánlat bruttó értéke: 2.374.000.- 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. 5(4) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva megállapítottam, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot az Eurowood 2001 Kft.
3246 Mátraderecske, Kossuth út 24. Adószám: 12659759-2-10, így az Eurowood 2001 Kft. -t
hirdettem ki az eljárás nyertesének.

Bodony, 2020. december 11

poli


