Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2018. (VI. 27.) önkormányzati határozata
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi járási startmunka mezőgazdasági
mintaprogramhoz pótkocsi beszerzésre vonatkozó árajánlatok értékelésére, nyertes
árajánlat jóváhagyására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kedvezményezett által megvalósítandó
járási startmunka mintaprogram céljából a Belügyminisztérium BM/3707-2/2018. számú
döntése alapján, a mezőgazdasági programelem keretében beszerzésre kerülő nagy értékű
berendezések vonatkozásában beszerzésre kerül egy darab pótkocsi (Metal Fach T710/1,6
t, 6 tonnás kéttengelyes, magasítóval, pótkerékkel és pótkeréktartóval), melyhez a
TEMPEL KFT. Mocselininé Judit (6060, Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.) módosított
árajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:
1.)

2.)

3.)

4.)

A pályázati cél megnevezése: Járási startmunka mintaprogram, mezőgazdasági
programelem keretében valósul meg.
a.) A pályázati cél megvalósításának ideje: 2018.03.01. - 2019.02.28.
b.) A beruházási és dologi költségekkel 2018.08.31. napig szükséges elszámolni.
c.) Nyertes árajánlattevő ajánlata: jelenleg 3.502.222,- Ft (árajánlat a készlet erejéig
325,- Ft/euro árfolyamig érvényes, nem tartalmazza a szállítás és az okmányirodai
ügyintézés költségét)
d.) Nyertes ajánlat indoklása: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra tett ajánlat.
A program keretében ezen eszköz vonatkozásában az összes bruttó költség
3.502.222,- Ft. A beruházás megvalósításához a támogatott 2.500.000,- Ft értékig
6,053 % önerő szükséges, melynek összege 151.325,- Ft, és a támogatott 2.500.000,Ft feletti összeg amely 1.002.222,- Ft. Összesen tehát 1.153.547,- Ft az önerő
mértéke.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzésre és szállításra vonatkozó
szerződés megkötésére és egyéb adminisztratív teendők ellátására.
Jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi az öt elbírálásra került árajánlat.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegyes Zoltán polgármester helyben,
Fekete Géza alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben,
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetője,
Nagyközségi Könyvtár,
Odisys Bt (6000 Kecskemét, Könyves Kálmán Krt. 109.)
Royal Traktor Kecskemét, (6000 Kecskemét, Budai út 137.)
TEMPEL KFT Mocselininé Judit (6060, Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.)

Tisza- Consult Bt. (5430, Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 191. 1/4.)
Traktor Trade Kft. (6800, Hódmezővásárhely, Pipacs út 44.)
Irattár.

Cibakháza, 2018. június 27.
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jegyző
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