
BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bod ony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bociony.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 2. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra -

benyújtott pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar
Államkincstár 1105/3009/705/3/2021. iktatószámú Támogatói Okirata alapján 14.301.845.- Ft
támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás
felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében
valósulhat meg. Három gazdasági szereplő került megkeresésre ajánlattételre, a kivitelezési
feladatok elvégzése érdekében.

Mind a három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

1. sz. ajánlat:

Cégnév: Dynamic Út Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 18.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások

Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): 10.430.060,- Ft

2. sz. ajánlat:

Cégnév: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

~ Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): 13.715.210,- Ft

3. sz. ajánlat:

Cégnév: Füzes-Bau Kft.
Székhely: 3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond üt 1.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

~ Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): 13.330.622,- Ft



Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony

belterületén található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a kivitelezési

munkákra irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Dynamic Út Kft. (3300 Eger,

Kistályai Út 18’) ajánlattevőt nyilvánította, mível ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati

árat tartalmazó érvényes ajánlatot.

A vállalkozói díjat pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2021.09.01.

Vince János s.k.
polgármester
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~.Be1terü[eti útfelújítás Badonybaiz”
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Bodoriy Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő címe: 3243 Bodony, Liget utca 2.

Ajánlattevő neve: Dynamic Út KFt
Ajánlattevő címe: 3300 Eger. Kistályai út 18.
Ajánlattevő adószáma: 12943968-4-10 csoportos adószám: 17780742-5-10
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 10-09-025240
Aj án1a.tt~vő telefonszáma: +3636/514-072
Ajánlattevő e-mail címe: dynaniicut~dynamicut.hu
Kapcsolattartó neve: Kormos Sándor Miklós

Cóaünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután sz Önök ára.jánlatkórését megvizsgáltuk,
megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilváriitjuk, alulírottak ajánlatot
teszünk a teljesílésre az alábbiak szerint:

díj összesen (nettó Ft): iO~O60.~Fr~

Cégünk nevében nyilatkozom. bogy mintán az Önök ajániatkérését megvizsgáltuk, megértettük
és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a teljesítésre.

Kijelentjük, bogy sz ajáiiiattételi határidő lej ártá.tól számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk
ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, bogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a
jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

DYNAM~C ÚT Szállítási KFT
Kelt: Eger,2021.auguszíus 06. 3300 EDer, Kistályai Út 18.

Adós:~rn: 12943968-4-10
Csop. ad6szám: 17780742-5-10

~Cégszerű aláírás ~ ‚
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KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁs

Munkafolyamat

Arany János a. felújítása (361 in x 3 in ± ívek)

Kétoldali padka nyesése változó szélességben

Földfelrakás gépjámiűre géppel, kieg. kézi munkával

Földelszállftás 3 1cm-en belül, elhelyezéssel együtt

Elszeirnyeződött burkolat takaritása

Aszfaitszél \‘ágása, marás csatlakozásnál

Kiegyenlítés átl. 5 cm vtg-ban, félilatás (ITS)

AC 11 kopó aszfaltburkolat ép. 5,0 cm vtg-ban

Kétoldali nemesített padka készítése 1-1 in szél-ben

Összesen: 10 430 060

27%ÁFA: 2816116

Mindösszesen: 13246 176

Dátum:Egcr,2021 .augusztus 06.

Ajániattevő:Dynarnic Út K~
3300 Eger, Kistályai út 18.

DYNP~M1C ÚT Srá~lítáSi KFT
3300 Eaer, Kistáty& Út 18.
Adászám~ 12943968-~-10

Csop. adőslám: 17T80742-540

Bodony, Arany János út (iirsz.: 317) felújítási munkáira (összesen: 361,0 in)

~enw~aseg Egysegar__T~telar (Ft)

73,0m3 1 100 80300

73,0 m3 3 600 262 800

73,0 m3 2 400 175 200

1 121,0 m2 460 515 660

1,0 kIt. 1 400 1 400

1 12l,Oin2 2200 2466200

1 121.0 m2 5 500 6 165 500

109,0 ni3 7 000 763 000

10 430 060Osszesen:
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KÖLTSÉG\’ETÉSI I~1íRÁs

1\1 LH ik~~

Aran J~no~ ~‚ fe1újitá~ (361 rn ~ 3 m ÷ ívck)

Ki~kiaH p~dl~ fl’ ~‘s&~ v~z6~

131~16~1r~:3~ laiTnufe ~2~pP~I. 1’ieu. 1~$z.i iI~h~i

F$~Jc1~y1[~’~ 3 n—~n h~3~l. dh~1’ cz~~~1 ~v0t~

EIsz’~n~1v~76J6tt burk c1u~ ‘laií’6su

Asz’ltsz~1 v~n~is~i, ~ tlO~z~sn~4

Kic~~n1i~s íiO .5~m-~ \u~—h~n. f~lii~i~s tlT5~

AC 11 k~pó Zi)i1TnL~I~’ ~ 3_u cm vIcin

K~inlc1a1i ncn ‘~4wu p~dI:n L~c:’~1~L~ - ni

1)áTun~: 13csc~ öu~Jc~k.207 1 .ucu~itu~ 06.
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i3odo~iv, Arany J~) nos Út (hrsz~: 31 7) e1ÚIít~ísi mu ukújra (Összesen: 361 ~() m)

‘nn~ k~g 13~sé~6r [étciúr FI)

m’

73.0 m3

73.0 m3

I 121,6 rn2

1.0 kI’

121(1 in2

I 121.0 m2

InOjI rn$

I 610

4220

3150

540

I 030

3 850

(‚ 460

8 210

17 330

308 060

220 ‘-~50

605 340

I 030

-1315830

72-11 o60

80-i 8ml

13 715 210

27 % 3~J:\

13715210

3703 107

17418317
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‚~BeJíerületi úti~Jújftús 8odoni’ban~’ .

tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajárilatkérő neve: Rodony Községi Önkormányzat
Ajániatkérő címe: 3243 Bodony, Liget Lltca 2.

Ajánlattevő neve: Füzes-Bau Kft.
Ajánl attevő címe: 3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond úti.
Ajánlattevő adószáma: 11684019-2-1(1
Ajánl attevő cégjegyzékszáma: 10-09-030209
Ájánlattevő telefonszáma: +36 36/542-004
Ajánl attevő e-mail címe: fuzesbau(Ű~t-online.hu
Kapcsolattartó neve: Sári Zsolt

Cégünk nevében úgy nvilar.kozom. bogy miután az Önk árajánlatkérését megvizsgáltuk,
megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nei Ivánítjuk. alulírottak ajánlatot
teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Vállalkozói díj összesen (nettó Ft): 13.330.622.-Ft

Cégünk nevében nyilatkozom, bogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsuáltuk. megértettük
és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítj uk, ajánlatot teszünk a teijesítésre.

Kijelentjük. hotry az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap:g teijedő időszakra tartjuk
ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, boay ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés Feltételei és a
jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: FÍLevabony. 202]. augus~í7is 09. FÜZES-BAU KFT~
3390 FUz~sabOflY, Mórer Zs

Ad6~2~ifl~ 116i~40~9-2-1O
‚--1

. . .~-- /~-.

-t -. .1.~-.._ .~Lk .

Cégszerű aláírás
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KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Munkaf’olvatnat

Arany János u. felújítása (361 in x 3 m ± ívek)

Kétoldali padha n~esése változó szélességben

Földfelrakás gépjárműre géppel, kieg. kézi munkával

Föidelszállítás 3km-en belül. elhelvezéssel együtt

El szennyeződött burkolat takaritása

Aszl’altszé] vágása, marás csailakozásnál

Kiegyenlítés átl. 5 cm vig—ban. í’élitatás (ITS)

AC I [ kopó aszfalthurkolat ép. 5~0 em vtg—han

Kétoldali nemesített padka készítése 1 - 1 m szél-ben

(összesen: 361,0 m)

Mennyiség Egységár Tétel ár ‚Ft)

105 996

278 495
-~ 1 ‚1 0’~
~ 03

577 315
1 862

4244 106

7 112 745

795 264

13330622

Összesen: 13 330 622

27 % ÁFA: 3 599 268

lfindöss;esen: 16929890

Dátum: Füzesahony. 2021. augusztus 09.

Ajántattevő: FUzes-Bau Kí~

FÜZES-BAU KFT~
3593 ~abOfl~!, Mór~Z Zs O~ 1.

Ac[c~s~ám: 11 6840i 9~2-1O

‚ ~2.— ‚~
~1i~ -

Bodonv, Arany János Út (brsz.: 317) felújítási munkáira

73~0 m3

73.0 rn3

73.0 m3

1121.0 312

L,0 kIt.

1 121~0 1112

I 121,0 132

109.0 m3

1 452

3815

2 943

515
1862

3 786

6 345

7296
Osszesen:



Magyar
. ‘AHamkincstar

Iratazonositó:

3292283269
Iktatószám: ii 05130091705l312021
Név: Bodony Községi Önkormányzat
Cím: 3243 Bodony Liget utca 2.
Adászám: 15729466210
MFP azonosító: 10~0980109
Projekt azonositója: 3280363131

TÁMOGATÓI OKIRAT

Tisztelt Kedvezmértyazettl

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpáilorga!mi létesítmény építése/ielújitáse -2021 című,
MFP-UHK!202í kódszámú pályázati klírásra, 2021.04.29 01:21:02 időpontban benyújtott, 3280363131 iratazonosító számon nyilvántartott
pályázatának vizsgálatát elvégeztem.

A Miniszterelnökség ás a Magyar Áliamkincstár a Magyar Falu Program aIprogran~ainak támogatása előirányzatra vonatkozóan sz
államháztartásról szóló 2011 év~ CXCV. törvény (továbbiakban: Abe.) 49. ~-a, valamint sz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr,) 65/C. ~ (1) bekezdése alapján Lebonyolitói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a
forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátta rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a
Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár látja cl.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati klírásban meghatározott tartalmi ártékelési szempontoknak. ezért támogatásra jogosult.

A Jelen Támogatói Okirat Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédeimi Alap fejezet. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédeimet szolgáló miniszterelnökségifeiezetíkezelésű
előirányzatok alcim 1. Magyar Falu Program Jogcimcsoport, valamint a fejezeti kezelésű elölrányzatok ás a központi kezelésű elöirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (lii. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 2. melléklet 4. sorának b) pontiában
szabályozott prograrnelernek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül kibocsátásra.

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában ás annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható
költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költ.ségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a(z) Út. híd,
kerékpárforgelmi létesítmény épitése/feíújítása - 2021 tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat eIválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

T ~!~! LOpN~JS~”~
noi~.u t..i~

E~E$$~~ TI~Jr5O~



Oldal: 2

A vissza nem térítendő támogatás összege 14 301 845 Ft, azaz tizennégymillió-háromszázegyezer~nyolcszáznegyvenöt forint

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolhazó kiadások bruttó értéke ös a pályázati kiírásban meghatározott költségkoriátok
figyelembe vételével került megállapításra.

A pr~ektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 14301845 Ft, azaz tizennégymillió
háromszázeayezer-nvoicszázneayvenöt forint, a pá~yazatában megadott 62000112-10000018 űzetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói
Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél komiányzati funkciója ás kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak így különösen az AM., az Avr., valamint a felhívásnak megfelelően, kellő
a acossaggal b9te~ o ~.sag~al es gondossaqgal iegva~os: an: es a tamoga as ehasznain:

A projekt megvalósitásának tervezett kezdete: 2021.0801.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 202301.31.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiirásban meghatározott időtartam.

A béttámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyúitásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Elszámolás benyúitására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási elölegként kiutalt támogatási összeg, ős az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a
Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásátói Számított Öt napon belül köteles a 10032000-00362179-50000043 számú
bankszámlaszámra visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyoiitó Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az állarnháztartásrólszóló törvény végrehajtásáról szó/ó 368/2011. (Xli. 31.) Korm. rendelet 102/D. ~ (1)
bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási ás nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a
Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről ás a támogatásról az ott meghatározott módon ás tartalommal információt
nyújtani. A Kedvezményezett köteles a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósitásí ás a
fenntartás: időszakban, illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul
közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

a beszámolással, továbbá az ellenö~2ássel kapcsolatos szabályokra,

ajogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, vísszafizetésánek rendjére,

. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű
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megőrzésének hatándejére,

a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők Devonásának Vhetőségére, a közreműködők által megvalósítható
tevékenységekre,

az adatszolgáltatásokhoz szukséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési
kötelezettség elmulasztásának következményeire, ás

a támogatás visszavonásának esetköreire

a Polgári Törvénykönyvröi szóló 2013. évi V. törvény, az Ál~[. és Ávr. rendelkezései, pályázati kiirásban meghatározott Útmutató, valamint az
adott pályázati kiírás irányadó.

Budapest, 2021.07.02

Bugár Csaba
elnök

Magyar Áliamkincstár

MelIék[et~
A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei



Melléklet A Projekt műszaki~szakrnai tart~ma ás eredményei

Támogatott megvalósítási holy:
Megvalósitási hely Település Közterület neve Közterület típusa Házszám Helyrajzi szám

sorszáma
01 Bodony Arany János I utca 317

Támogatott tevékenység:
Tevékenység megnevezése Felhasználási cél Támogatás összesen (Ft)

01. Utak felújítása. szilárd burkola:tal történő ellátása, Felhalmozási, felújitás 14 301 845
portalanitás
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Támoqatott költség:

Hivatkozási Megnevezés Költség típus Mennyiség Mértékegység Kiadási Költség korlát Jóváhagyott nettó Jóváhagyott Támogatás (Ft) lndokolás

azonosító tételazonosító típusa elszámolható elszámolható ÁFA
(Ft)

0102 P’ojekl-elökészílési költségek Projektelőkészílés 1 db Al - 214 172 57 627 271 999

0103 Tervezési költségek Pmjek(előkészilés 1 (lb A2 - 224 409 60 590 284 999
köllségei

0105 Műszaki ellenőri szolgáltatás Projektelőkészités 1 db A3 - 67 717 18 283 86 (100

0107 Tájékoztatás ás nyilvánosság Projektelőkészilés 1 (lb M - 39 :369 10 630 49 ggg
költségei költségei

0104 Közbeszerzési eljárások Projektelőkészílés 1 db AS - 67 717 10 283 86 000
lefolylalása j~lLséeL

0106 Projeklrnenedzsrnenl költsége Projektelőkészítés 1 db AS - 174 802 47 197 221 999

0101 Lásd műszaki leírás Építéshez 1 db El - 10 473 109 2 827 740 13 300 849
kapcsolódó





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

: .~‚ ~ 3243 Bodony, Liget utca 2.
~:36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. szeptember hó 2. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

8odony Községi Önkormányzat által — az MFP-UHK/2021. kódszámú pályázati felhívásra -

benyújtott pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar
Államkincstár 1105/3009/705/312021. iktatószámú Támogatói Okirata alapján 14.301.845.- Ft
támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás
felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében
valósulhat meg. Három gazdasági szereplő került megkeresésre ajánlattételre, a műszaki
ellenőri feladatok elvégzése érdekében.
Önkormányzatunk által a projektelőkészítési feladatok elvégzésével megbízott ajánlatkérő az
ajánlattételre való felkérést 2021. augusztus 4. napján közvetlenül megküldte az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére. Az ajánlattételi határidő 2021. augusztus 9. napján 14:00
óra volt.
Az ajánlattételi határidő alatt az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők egyike sem nyújtott
be árajánlatot, így szükségessé vált a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása, és
annak ismételt lefölytatása,

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony

belterületén található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a műszaki ellenőri

feladatok elvégzésére irányuló beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel

arra, hogy az ajánlattételi határidő alatt az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők egyike

sem nyújtott be árajánlatot, egyben akképpen határoz, hogy a „Belterületi útfelújítús
Bodonyban — műszaki ellenőrifeladatok ellátósa”tárgyú beszerzési eljárás ismételten kerüljön

lefolytatásra.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2021.09.01.

Vince János s.k.
polgármester




