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támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából
megvalósítandó, a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez az
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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 65/2019.(IX.3.) határozatával döntött a falugondnoki szolgáltatás 2020.
január 1-jei időponttól történő bevezetéséről, amennyiben a Magyar Falu Program keretében a
„Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban,
benyújtott pályázata, a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges új gépjármű
beszerzésre támogatásban részesül.
A pályázat 100% támogatási intenzitású, a önkormányzat 14 369 889 Ft támogatásban részesült,
melynek felhasználását a Támogatói Okirat, az alábbiak szerint részletezi:
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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
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.
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.)
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik a 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.
A gépjármű beszerzéséhez, a bevonandó ajánlattevők köre, a képviselő-testület ülésén kerül
ismertetésre.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem a képviselő-testület határozati javaslat szerinti döntését.
Vadna, 2019. 11. 22.
Bencze Péter sk.
polgármester
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1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019
kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából megvalósítandó, a falugondnoki
szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez, az alábbi
ajánlattevőktől kér ajánlatot:
1.
2.
3.
Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a polgármester, a
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó KBTF Kft útján gondoskodjon.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő)
ajánlattevővel a szállátási/gépjármű-adásvételi szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

