ELŐTERJESZTÉS
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október … -i rendkívüli ülésére

Előterjesztés címe és tárgya:
A Faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések beszerzésére közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása

Tárgykört rendező jogszabály:
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:

Mészáros Lőrinc polgármester
Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Faluház berendezésére elnyert pályázati támogatás jogszerű felhasználásához a fény- és
hangtechnikai eszközök beszerzéséhez hirdetmény közzététele nélküli meghívásos közbeszerzési
eljárást indítottunk.
Az eljárás során két érvényes ajánlat érkezett:
1., a DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

nettó 12.815.000.- Ft,

2., a Megatone Kft.

nettó 13.355.400.- Ft

ajánlati árat határozott meg.
A Bírálóbizottság 2014. október 1. napján tartott ülésén egyhangúlag támogatta az
összegszerűségében kedvezőbb ajánlatot és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta, azzal,
hogy a pályázati támogatás a fedezetet az ajánlati áron történő megrendelésre biztosított. Javasolja a
Bírálóbizottság továbbá második helyezett ajánlattevő megállapítását is, mely az első helyezett
esetleges visszalépését követően, újabb eljárás lefolytatása nélkül annak helyébe léphet.
Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a vállalkozási szerződést a DJ
Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kösse meg az önkormányzat az ajánlattételi felhívás
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.
A döntés meghozatala során a Kbt. alapján javasolom és kérem a név szerinti szavazást.
Felcsút, 2014. október 1.
Tisztelettel:
Mészáros Lőrinc
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014 (X…..) számú határozata
a vállalkozó szerződés a„Felcsúti faluház részére színpadi fény- és hangtechnikai berendezések
leszállítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Felcsúti faluház részére színpadi fény- és
hangtechnikai berendezések leszállítására” tárgyú, közbeszerzési eljárásban az alábbiakról határoz:
1., a Képviselő-testület a Bírálóbizottság döntési javaslatát név szerinti szavazással elfogadva
megállapítja, hogy
a., Az érvényes ajánlatot benyújtott alkalmas ajánlattevők:
1., Megatone Kft. (2092 Budakeszi, Ady E. u. 4/a)
2., DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 39/1.)
b., Érvénytelen ajánlatot benyújtott alkalmatlan ajánlattevő:

1., HFT Kft. (2045 Törökbálint, FSD Park 1.)
c., A nyertes ajánlattevő:
DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 39/1.)
A nyertes ajánlati ár: nettó 12.815.000.- Ft
d., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
Megatone Kft. (2092 Budakeszi, Ady E. u. 4/a)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 13.355.400.- Ft
2., a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a Kbt. szerinti szerződéskötési
moratórium leteltével – a DJ Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági társasággal, mint
nyertes ajánlattevővel a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

