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Litdr Kdzsdg Onkormdnyzatdnok Kdpvisel6-test lete rdszire

,, Iij mun kagip beszerzise tdrgy i kdzbeszerzdsi eljdrds elflkdszitdse,
kdzbeszerzisi munkacsoport is birdld bizotlstig litrehoaisa"

T is zt e h Kipv is e I 6 As s zo ny/IJ r !
Lit6r Ktizsdg dnkormrinyzata a k6ztertiletek karbantart6s6hoz, k<izpark. j6rdik, .lrirda melleni
zdldteriiletek, emldkhelyek fenntarl6siihoz, gondozSs6hoz. a csapaddkviz elvezet6 iirkok
tisaitesiihoz. ritkarbantartrisi munk6latokhoz ds a telepiilesiizemeltetdsi t'eladatokhoz

kapcsol6d6an egy tj munkagdp beszerzdsdt kiv6nja megval6sitani, amelyet a

Beliigyminisztdrium I 5 milli6 forinftal tilmogat.

Indikativ 6raj6Lnlatk6rdsek alapj rin meg6llapit6st nyert, hogy az

elvrirt mtiszaki paramdterek szerinti munkag6p beszerz6se

tekintetdben a legkedvez6bb 6sszegri ajrinlat is meghaladja a

kdzbeszerzdsi 6rt6khatert, ez6rt k<izbeszerz6si eljri.rSs lefolyat6sa
sziiksdges.

A kdzbeszerzdsi szaktan6csad6i feladatok elleteset Dr. Horvith Klaudia iigyv6d, felel6s
akkredit6lt k6zbeszerzdsi szaktaniicsad6 450.000 Ft + AFA munkadij ellendben v6llalja,
amely mellett megfizetni sziiksdges az Elektronikus Kdzbeszerz6si Rendszer rendszerhaszn6lati

dijAt, 50.800 Ft-ot 6s a hirdetmdnyi dijakat, 260.000 Ft-ot. A kdzbeszerz6si eljaras lefolyat6sanak
minddsszesen 882 300 Ft dsszegri ellendrtdkdre Litdr Kdzsdg Onkorm6nyzata a kcilts6gvet6s
6ltalanos tartal6ka terh6re biztosit fedezetet.

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata a munkagdp beszerzdse targyri kdzbeszerzdsi eljiir6shoz
kapcsol6d6an Ktizbeszerz6si Munkacsoportot, a bedrkezd ajrinlatok drtdkeldsdre Bir6l6
Bizotts6got hoz ldtre. Javaslatom a tagokra:
. Bencze Eva - Jegyz6, a munkacsoport vezet6je, bizotts6g eln6ke,

' N6methyn6 Brand Jrilia - Pdnziigyi csopoffvezet6, a munkacsoport tagja, a bizotts6g tagja,. ..!a;..t:.-z'.1.',;::..:- ...,..... , a munkacsoport tagja, a bizoftsrig tagia.
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Litdr Ktizsdg Polg6rmester
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Hatdrozati javaslat

Lit6r Kiizs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
...... 12021. (......) LKt. hathrozata

Lit6r Kd,zsdg Onkormdnyzata a ktjzbeszerz6si 6rtdkhater leletti irj munkagdp beszerz6se tiirgyri
sz6llit6 kiv6lasztAsa 6rdek6ben kdzbeszerzdsi elj6r6st folytat le Dr. Horv6th Klaudia tigyvdd,

felel6s akkredit6lt krizbeszerzdsr szaklandcsad6 bevonSsSval. A kdzbes zerzdsi eljitrfls
lefolytat6s6nak mind6sszesen 882 300 Ft dsszegii ellen6rtdkdre (450.000 Ft + AFA munkadij,
50.800 Ft EKR rendszerhasznSlati dij, 260.000 Ft hirdetmdnyi dij ak) Litdr Kdzsdg

6nkorm6nyzata a kdlts6gvetds 6ltal6nos tartal6ka terhdre biztosit fedezetet.

A ktjzbeszerzdsi drtdkhaten meghalad6 kdzbeszerzdsi eljrir6shoz kapcsol6d6an Litdr K6zs6g

Onkorm6nyzata a megfelel6 szakdrtelemmel rendelkez6 szem6lyekb6l 6116 h6romtagir

Ktizbeszerz6si Munkacsoportot 6s a bedrkez6 ajrinlatok drt6kel6s6re Biril6 bizottsfgot hoz

l6tre, az al6bbi tisszetdtellel:

. Bencze ii'tr - Iegyzo, a munkacsoport vezetoje, a bizotts6g elndke,

. N6methyn6 Brand Jrilia - Pdnztigyi csoportvezet6, a munkacsoport tagia, a bizottsrig tagia,

a munkacsoport tagja, a bizotts6g tagja.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a Polg6rmestert a sziiks6ges int6zkeddsek megt6tel6vel.

Hat6rid6:
Felel6s:

folyamatos
Varga Mih6ly polg6rmester
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