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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2017. május 10.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ajánlat elfogadása „Munkagépek beszerzése” tárgyában. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzata, Ötvöskónyi Község Önkormányzatával konzorciumban 

pályázatot nyújtott be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

elnevezésű pályázaton. A képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött arról, hogy a pályázat 

során feltételes közbeszerzést folytat le, és módosította a konzorciumi szerződést is. Ennek 

megfelelően a konzorciumi partnerek külön ajánlatkérőként járnak el, a közbeszerzési 

eljárások lefolytatására minden konzorciumi partner külön jogosult.  

Az ajánlatkérési felhívást három cégnek küldte ki az önkormányzat, a Promacht Bt.-nek, az 

Agromaster Kft.-nek, valamint a Traktor Trade Kft.-nek. Az értékelési szempont szerint, az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja szerint értékeli az ajánlatokat. Az önkormányzat 

egy darab traktor és egy darab univerzális kanállal ellátott homlokrakódó vonatkozásában kért 

ajánlatokat. Az ajánlatoknak 2017. május 5.-én 11.00 óráig kellett beérkeznie. Az ajánlatok 

felbontását követően megállapítást nyert, hogy  

 a Promacht Bt. ajánlata 7.769.000 Ft + ÁFA 

 az Agromaster Kft. ajánlata 7.559.000 Ft + ÁFA 

 a Traktor Trade Kft. ajánlata 8.069.000 Ft + ÁFA 

 

Tehát a legalacsonyabb árat az Agromaster Kft. ajánlata tartalmazza. Javaslom, hogy a 

képviselő-testület az Agromaster Kft. ajánlatát fogadja el. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a szükséges döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (V. 10.) 

önkormányzati határozata „Erő- és munkagép beszerzése” tárgyában kiírt feltételes 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, 

„Erő- és munkagépek beszerzése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárást indított. 

 



2./ A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként az Agromaster Kft.-t (székhely: 8542 

Vaszar, Vasút utca 59. Cégjegyzékszám: 19 09 514404, Adószám: 23506215-2-19) 

hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a 

bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű ajánlatot adta. A nyertes 

ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 7.559.000 forint. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlattevővel adás-

vételi szerződés megkötésére és annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2017. május 5. 

 

         Péntek László 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


