
 

  
 
 
 

Tárgy: Döntéshozatal PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázati forrásból finanszírozott „Új 
bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú projekt keretén belül az épület közösségi terei 

tekintetében különféle benti és udvari eszközök/játékok beszerzése áruberuházás eredményéről 
 

61/2021.(II.19.) számú Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) számú kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázati forrásból finanszírozott Különféle benti és udvari 
eszközök/játékok beszerzése az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú projekt keretén belül 

feladatok elvégzésére 2021. február 05-én kiküldött ajánlatkérő levélben foglalt műszaki tartalomra 
vonatkozó  

árubeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében HOR Zrt. (1076     
Budapest, Péterfy S. u. 7. Fszt.1.) ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítom.  

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a HOR Zrt. (1076     

Budapest, Péterfy S. u. 7. Fszt.1.) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és 
6.552.931,- Ft + ÁFA ajánlati árral az adásvételi  szerződést megkötöm. 

 
4)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében felkérem az akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek való 
megküldésére. 

 
 

Bugyi, 2021. február 19. 
                 Nagy András Gábor                                         

              polgármester        

INDOKOLÁS 
 
Előzmény: 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázati forrásból „Új bölcsőde építése beruházás 

végéhez ért, azonban az intézmény belső  berendezéseinek a beszerzése külön beszerzési 

eljárás keretében kerül sor. Az eszközök beszerzéséhez szükséges műszaki tartalom 
véglegesítését követően 

 
Bugyi Nagyközség Polgármestere 

2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1. 

Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 

e-mail: hivatal@bugyi.hu; Internet: www.bugyi.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200 
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 2020. február 05-én ajánlattételre hívtam fel három céget. Az ajánlattételre 2021. február 12-i 
határidő került meghatározásra. A fenti határidőre mindhárom cég érvényes ajánlatot adott.  
 
Ajánlattevő ajánlati ár 

HOR Zrt- 1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. Fszt.1. 6.552.931,- Ft + ÁFA  
 

Fair Play Trade Kft- 1171 Budapest Lokátor utca 7. 7.178.542,- Ft + ÁFA  
 

Alex Fémbútor Kft.- 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23 6.879.500,- Ft + ÁFA  
 

 

Az ajánlatok beérkezését követően a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevő HOR Zrt- 

1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. Fszt.1. 6.552.931,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát –mint legalacsonyabb 
ajánlatot adó ajánlattevő – ajánlatát elfogadtam.  

 
 

 
        

 


