Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2021.03.01.

KIVONAT
A 2021. március 1-én meghozott polgármesteri döntésről
Kihagyva a kihagyandók.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
döntést hozom:
10/2021. (III.1.) sz. polgármesteri döntés:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén
belül a „Polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények – Faluházak
– megújítására, fejlesztésének támogatására” meghirdetett pályázatán „Polgármesteri Hivatal
felújítása” projektcímen a bútorbeszerzési feladatok ellátására tárgyú beszerzési eljárás
lezárásaként az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Bútorg Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) ajánlata érvényes.

2.

A FA-ZON BÚTOR Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 26.) ajánlata érvényes.

3.

A MOBITA Kft. (2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár utca 4.) ajánlata érvényes.

4.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Bútorg Kft. (1037
Budapest, Kunigunda útja 60.) tette, nettó 3.897.136,- Ft, azaz hárommilliónyolcszázkilencvenhétezer- százharminchat forint értékben

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese a Bútorg Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.).

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőket
és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
kmf.

Dr. Varga Imre sk
Megbízott jegyző
A kivonat hiteléül:

Peller Márton sk
polgármester
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KIVONAT
A 2021. március 1-én meghozott polgármesteri döntésről
Kihagyva a kihagyandók.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
döntést hozom:
11/2021. (III.1.) sz. polgármesteri döntés:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.,
(Cégjegyzékszám: 13 09 121627, Adószám: 21962042-2-13, Székhely: 2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) köztulajdonban álló gazdasági társaság (továbbiakban: Társaság)
tulajdonosi jogok gyakorlójaként az Irányelvben foglaltaktól eltérő módon, azaz a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet szerint történő jogalkalmazást, jogszabályi kötelezettségek teljesítését
tudomásul veszi.
A polgármester felkéri a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a határozat aláírásától számított 30
napon belül intézkedjen a szükséges intézkedések megvalósításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kft. Ügyvezető, polgármester

kmf.

Dr. Varga Imre sk
megbízott jegyző

A kivonat hiteléül:

Peller Márton sk
polgármester

