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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012.(III.29.) Kt. számú 

határozatában döntött arról, hogy az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és 

tisztítószer beszerzésére” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó ajánlati felhívást, a 

két lehetséges helyi vállalkozó ajánlattevőnek, a Margit Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 

Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413 

Eplény, Veszprémi utca 43.) megküldi, és egyben felkéri őket ajánlatuk megtételére. 

A határozatnak megfelelően, az ajánlati felhívások 2012. április 2-i határidőre 

kézbesítésre kerültek. 

Az ajánlattételi határidőre egy ajánlattevő nyújtott be árajánlatot és 2012. április 19-én, 16 

órakor megtörtént az ajánlat bontása, amelynek jegyzőkönyvét, a mellékleteivel együtt, az 

előterjesztéshez csatolom. Az előzetes formai vizsgálat alapján az ajánlattevő, formailag a 

kiírásnak megfelelően, a kért mellékletek csatolásával nyújtotta be ajánlatát, 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 624.104,- Ft-os ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból 

megfelelt. Az alkalmazott egységárakat az árajánlat részletezi. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a nyertes ajánlattevőnek a MINI Élelmiszerüzletet 

hirdesse ki. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

  

 

Eplény, 2012. április 21. 

 

         Fiskál János 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

…/2012.(IV.26.) Kt. számú határozat 

 

1. / Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplény, Napköziotthonos 

Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” tárgyú, a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó 

ajánlati felhívási eljárás eredményeként, mint érvényes ajánlattevőt, a MINI Élelmiszerüzletet 

(Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca 43.), az ajánlatban megjelölt egységárakkal, 

hirdeti ki nyertesként. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a 

MINI Élelmiszerüzlettel, a 2013. április 30-ig terjedő időszakra, a beszerzési szerződést 

megkösse. 

 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ azonnal 

      2./ pontban: 2012. április 30. 

       

 


