Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i ülésére
3. napirend: “Művelődési ház felújítása Taszáron” című pályázat keretében a
projektmenedzseri és a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítási
tevékenységek elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu Program keretében a 3093975653 azonosítószámú, “Művelődési házfelújítása
Taszáron” című projekt keretében a Taszár KözségiÖnkormányzat
10.999.999 forint
támogatásra pályázott. Az elnyert támogatásból 708.551 forint általános költségekre,
1.081.438 forint eszközbeszerzésre és 9.210.000 forint építési költségekre fordítható.
Az általános költségek között a pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti
tervdokumentáció elkészítése, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, projektmenedzsmenti
díj és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása számolható el.
A támogatási kérelem összeállítására megbízási szerződést kötöttem, amely alapján a
feladat elvégzése után a megbízott részére 110.000 forint átutalásra került.
A projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére és tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási
feladatok ellátásra ajánlatokatt kértem Taubert-Nemes Hajnalka egyéni vállalkozótól, Boros
Istvánné egyéni vállalkozótól és Kulcsár Péter egyéni vállalkozótól.
A három ajánlat beérkezett. Az ajánlatok felbontásának határideje: 2020. augusztus 25. 16.00
óra.
Az ajánlatok értékelésére és az ajánlatok elbírálására a képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 3093975653 azonosító számú
“Művelődési házfelújítása Taszáron „ című pályázatnak a projektmenedzsmenti feladatok
elvégzésére és a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása tárgyában
benyújtott ajánlatokat megvitatta, és az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza
meg:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő az alábbi döntést hozza a
lefolytatott ajánlattételi eljárás eredményéről:
Ajánlatkérő az alábbi benyújtott ajánlatokat ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja
(az értékelés függvényében!):
Taubert-Nemes Hajnalka
ev. 7463 Magyaratád, Mátyás király u. 5.
Boros Istvánné
ev. 7451 Kaposvár, Kaposfürdi út 64.
Kulcsár Péter
ev. 7585 Háromfa, Belmajor köz 11.
Ajánlatkérő az ajánlattételi eljárást EREDMÉNYESNEK nyilvánítja és az eljárás
nyertesének az alábbi Ajánlattevőt nyilvánítja:

Ajánlattevő neve:
címe:
Tevékenység

Nettó vállalási ár

Áfa

Bruttó vállalási ár

Projektmenedzsment
Tájékoztatás
nyilvánosság
biztosítása
Összesen:

és

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
egyéni vállalkozóval a szerződést kösse meg.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. szeptember 7. a szerződés megkötésére
Taszár, 2020. augusztus 17.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző
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