
EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
ÓVODA VEZETŐJE 

 

 
Szám: EPL/57/5/2014. 
 

 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. április 30-i 

ülésére 
 
 
 
  
Tárgy:  Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére 

vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről beszámoló 
 
Előterjesztő: Klausz Éva vezető óvónő 
 
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 
 
Szavazás módja: egyszerű többség 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
 Fiskál János polgármester 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
       
 dr. Dénes Zsuzsanna 
  irodavezető 
 

 



 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2014. (III. 27.) számú 
határozatában támogatta, hogy az Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és 
tisztítószer beszerzésére tárgyú, – a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó – pályázati 
felhívást, a fenntartásában lévő Eplényi Napköziotthonos Óvoda, a két lehetséges 
helyi vállalkozó kereskedőnek, a Margit Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 Eplény, 
Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413 
Eplény, Veszprémi utca 43.) megküldje, és egyben felkérje őket ajánlatuk 
megtételére. 
 
A pályázati felhívások 2013. április 1-i határidőre kézbesítésre kerültek. 
 
Az ajánlattételi határidőre egy vállalkozó nyújtott be pályázatot és 2014. április 16-
án, 16 órakor megtörtént a pályázat bontása. Az előzetes formai vizsgálat alapján a 
pályázó a kiírásnak megfelelően, a kért mellékletek csatolásával nyújtotta be 
pályázatát, ezért a további elbírálásra alkalmasnak bizonyult. Hiánypótlásra nem 
volt szükség. 
A tartalmi átvizsgálást követően, a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 
8413 Eplény, Veszprémi utca 43.) a nettó 509 101,- Ft-os ajánlata, mind formai, 
mind tartalmi szempontból megfelelt. Az alkalmazott egységárakat a pályázat 
ajánlattételi lapjai részletezik. 
 
A nyertes pályázónak a MINI Élelmiszerüzlet került kihirdetésre. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
         Klausz Éva 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2014.(…….) határozata 
 

Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére 
vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményének beszámolójáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény, 
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás eredményéről beszámoló” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény, 

Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó 
ajánlattételi eljárás eredményéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. május 5. 
       
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


