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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk pályázatott nyújtott be a Magyar Falu Program keretein belül a Nemzeti és
helyi identitástudat erősítése című MFP-NHI/2019 kódszámú pályázatra a községi művelődési
ház külső színterének felújításának és kialakításának megvalósítása érdekében.
Januárban és februárban egyeztetéseket folytattunk a lehetséges kivitelezőkkel, ahol
bemutattuk nekik az elvárt műszaki tartalmat. Ezt követően ajánlattételi felhívást küldtünk
részükre. (A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.)
Mivel az ajánlatok azonos műszaki tartalomra és egyéb feltételek alapján készültek, ezért a
kivitelező kiválasztása során javasoljuk az árban legelőnyösebb árajánlatot benyújtó kivitelező
kiválasztását és megbízását.
Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés
tárgyában.
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. március 10.
Bencs Tamás
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
a Magyar Falu Program MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat
keretein belüli előtető építése, terasz burkolat szerződése
vonatkozásban kivitelező kiválasztásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek
lebonyolításával kapcsolatos eljárás rendje alapján, hatáskörében
eljárva az alábbi döntést hozza:
Az ajánlattétel felhívásra 3 ajánlat érkezett, amelyek a következők:
Schneider Investment Kft (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.)
Vision 90 Kft. (2300 Ráckeve, Táncsics M. u. 53. A/2.
Konzolép Kft. (2318 Szigetszentmárton, Nyárfa u. 13.
A Képviselő-testület - mivel az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette - úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
Szigetszentmárton Jókai Mór Művelődési Ház elnevezésű természetben
2018 Szigetszentmárton, Kossuth L. u. 8. szám alatt fekvő ingatlan
előtető építésére, terasz burkolat cseréjére érkezett ajánlatok közül az
Schneider Investment Kft (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.)
gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. A nyertes
ajánlattevő kivitelezésre vonatkozó ajánlata: nettó: 10.980.315,- Ft. +
2.964.685,- Ft áfa, Bruttó: 13.945.000,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
fentebbiekben meghatározottakkal kapcsolatban eljárjon, a nyertes
vállalkozással a kivitelezői feladatok végzésére vonatkozó vállalkozási
szerződést megkösse, azt aláírja.
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