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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2018. augusztus 9-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés  a  helyi  termékértékesítést  szolgáló  piacok  infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat
keretében konyhai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatokról

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentantalfa Község Önkormányzata a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázatra 2017. június 22-
én pályázatot nyújtott be.

A  pályázatban  20.025.540  Ft  összegű  támogatásra  nyújtottunk  be  igényt.  A  pályázati
támogatásból  a  közétkeztetést  és  szociális  étkezést  biztosító  óvodai  konyhát  szeretnénk
korszerűsíteni  a  szellőző  rendszer  felújításával  és  napkollektoros  melegvíz-ellátó  rendszerrel,
valamint termelői piacot szeretnénk kialakítani a faluház hátsó kertjében.

2018.  július  4.  napján  a  Vidékfejlesztési  Program  Irányító  Hatósága  a  támogatási  kérelmet
támogatásra  alkalmasnak  minősítette  és  megküldték  a  támogatói  okiratot,  mely  szerint a
támogató  döntése  alapján  a  támogatási  kérelemben  rögzítettektől  eltérően  22.743.304  Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult az önkormányzat. Az igényelhető támogatási
előleg legmagasabb összege 11.371.652 Ft.

A  pályázati  mérföldkövek  szerint  a  konyhai  eszközök  beszerzésére  2018.  október  31-ig  van
lehetőség.  Mivel  a  gépek  nagy  részét  rendelni  kell,  szükséges  ezeket  minél  hamarább
megrendelni. Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtása óta több, mint egy év eltelt, a konyhai
gépekre az ajánlatokat ismételten megkértük a beszerzési szabályzat alapján.

A megjelölt határidőig három ajánlat érkezett az alábbiak szerint:
    
       Ajánlattevő neve, címe:                       Ajánlat összege (bruttó):

1. Vendi Hungaria Kft.  
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.           5.036.725,- Ft 

          
2. Vasi Chef Kft.

9700 Szombathely, Szőlős u. 60. 5.701.792,- Ft 

3. Vendker Két Olivér Bt.  
2400 Dunaújváros, Magyar út 37. 5.799.988,- Ft 



A  beszerzési  szabályzat  szerint  a  pályázati  forrásból  és  nettó  1.000.000  Ft  feletti  értékű
beszerzéseket a képviselő-testület hagyja jóvá.

A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Vendi Hungaria Kft adta, ezért javaslom, hogy a konyhai
gépeket tőlük rendeljük meg. 

Kérem  a  Tisztelt  képviselő-testületet  az  előterjesztés  megvitatására  és  a  határozati  javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi  termékértékesítést  szolgáló  piacok  infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú pályázat keretében az óvodai gépek cseréjére a
Vendi  Hungaria  Kft.  (7100  Szekszárd,  Rákóczi  u.  164.,
adószám: 13109721-2-17) által adott nettó 3.965.925 Ft +
áfa, összesen 5.036.725 Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A  forrás  támogatási  előlegként  és  a  2018.  évi
költségvetésről  szóló  2/2018.  (III.8.)  önkormányzati
rendeletben rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tagyon, 2018. augusztus 3.

                                          Kiss Csaba
                                                                                               polgármester
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