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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület az 58/2018.(VII.24.) határozatával döntött, a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új
emlékművek felállítása vonatkozó pályázati felhívásra, támogatási igény benyújtásáról.
A pályázat célja: Vadna község elbontott I. világháborús emlékművének újjáépítése, az emlékmű
környezetének kialakítása, térrendezése.
Megvalósítási helyszíne: Vadna, 209. hrsz.
Az önkormányzat 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 2019.08.01.
és 2019.12.31. között kell megvalósítani az I. világháborús emlékmű létesítését.
Az emlékmű létesítésének – a támogató szerződésben jóváhagyott – közvetlen költsége:
3.464-141 Ft+áfa, vagyis: 4.399.459 Ft.
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében, a Kbt-ben
és a Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel, az önkormányzatnak, mint a Kbt. 195. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőnek a nettó egymillió forintot elérő vagy
meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő
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értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott tárgyra – árubeszerzés, építés, szolgáltatás
megrendelés - irányuló beszerzésének megvalósításakor a Korm. rendeletben foglaltak szerint kell
eljárnia, vagyis legalább három ajánlatot kell bekérnie.
Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően jár el. Az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint az ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye
szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki.
Az ajánlatkérő az e rendelet szerinti egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.
A pályázati támogatásból megvalósítható beruházások, szolgáltatások esetében –
azok a közbeszerzési értékhatárt nem érik el, ugyanakkor a beruházás, illetve a
tevékenység nettó 1 millió Ft érték feletti - a 272/2014. (XI.5.) Korm.
meghatározottak szerinti piaci ár igazolása, több lehetséges szállítótól történő
keretében beérkezett ajánlatokkal történhet.

amennyiben
szolgáltatási
rendeletben
ajánlatkérés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.)
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik az 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása.
A Beszerzési Szabályzatáról szóló, 1/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasításban foglaltak
szerint, legalább 3 különböző ajánlattevő ajánlatát szükséges beszerezni a nettó 1.000.000 Ftot elérő beszerzések (beruházások) esetében - a Szabályzatban foglalt kivételek szükség
szerinti alkalmazásával - a versenyeztetés, az átláthatóság és a piaci ár igazolás érdekében.
A három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az
igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. Az ajánlatkérés megindítása és az ajánlatok elbírálása a
képviselő-testület hatásköre.
Az emlékmű megépítésére vonatkozó ajánlatok beszerzése, az alábbi ajánlattevőktől javasolt:
B-MAX GÁZ BT
3780 Edelény, Kossuth út 74
Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
3645 Mályinka, Lillafüredi út 26.
N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem a képviselő-testület határozati javaslat szerinti döntését.
Vadna, 2019. 11. 04.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

/2019.(……) HATÁROZAT
A Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának
támogatásából megvalósítandó I. világháborús emlékmű építése beruházáshoz
az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatok megkéréséről.
1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű
pályázatának támogatásából, a Vadna 209. hrsz. alatt létesülő I. világháborús emlékmű
építési beruházáshoz, az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:
B-MAX GÁZ BT
3780 Edelény, Kossuth út 74
Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
3645 Mályinka, Lillafüredi út 26.
N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a polgármester
gondoskodjon.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő)
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

