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Iktatószám: 155-62/2021 

Ügyintéző: Taller Adél 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021 

„Közterületi játszótér fejlesztése Tordason” tárgyú beszerzési eljárás lezárása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tordas Község Önkormányzata 2021. május 4-én pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 

Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021” 

elnevezésű pályázati felhívásra. 

 

Tordas Község Önkormányzata a 3293339244 iratazonosító számon érkezett Támogatói 

Okiratban foglaltak szerint 4.958.013,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

Tordas Község Önkormányzata a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárást indított 

„Közterületi játszótér fejlesztése Tordason” tárgyban. 

 

A kivitelező kiválasztása a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás keretében 

elkezdődött. 

 

Az ajánlatkérési felhívást 2021. augusztus 3. napján küldtük meg az alábbi ajánlattevőknek: 

 
➢ Tündérkert’97 Kft. (info@tunderkert97.hu)   

➢ Shepala Kft. (shepalacarving@gmail.com)   

➢ ACER Kft. (info@acerkft.hu) 
  
 
A tárgyi beszerzési eljárás 2021. augusztus 10. 10:00 órai ajánlattételi határidőre az 

ajánlattevők benyújtották az alábbi ajánlatokat: 

 
Ajánlattevő neve: Tündérkert’97 Kft. 

Ajánlattevő címe: 1112 Budapest, Zólyom köz 4. 

Szerződéses ár: nettó 4.233.265,- Ft   

 

Ajánlattevő neve: Shepala Kft. 

Ajánlattevő címe: 3100 Salgótarján, Madzsar József út 29.  

Szerződéses ár: nettó 4.112.029,- Ft 

 

Ajánlattevő neve: ACER Kft. 

Ajánlattevő címe: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

Szerződéses ár: nettó 3.903.950,- Ft 

 

A benyújtott ajánlat bontásáról Ajánlatkérő bontási jegyzőkönyvet készített.  

 

A bontást követően a beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság értékelte. 
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A bírálóbizottság az ajánlatot elbírálta és az alábbi döntési javaslatot terjeszti elő.   

 

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni 

az alábbi határozati javaslat felől: 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (  .   .) határozata 

a „Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021 -  

Közterületi játszótér fejlesztése Tordason” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021 - Közterületi játszótér fejlesztése 

Tordason” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér fejlesztése 2021 - Közterületi játszótér fejlesztése Tordason” tárgyú beszerzési 

eljárás lezárásaként a következőkről dönt: 

 : 

1.) A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a következő ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

• Tündérkert’97 Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.) 

• Shepala Kft. (3100 Salgótarján, Madzsar József út 29.) 

• ACER Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) 

 

2.) A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a fenti beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.   

 

3.) Az eljárás nyertesének a következő ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

Ajánlattevő neve: ACER Kft. 

Ajánlattevő címe: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

Szerződéses ár: nettó 3.903.950,- Ft 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményéről szóló 

tájékoztató („Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum) elkészítésére és 

az ajánlattevők részére történő megküldésére, egyúttal a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

   

  


