
Földeák község Polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

6922 Földeák Szent L. tér 't'
e-mail :foldeak@foldeak. h u T el.: 621 524-092

Usz.: t2020. Tárgy: Előterjesztés

A Földeák Községi Önkormányzat és
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Földeák

2020' november hónapban a FÖldeák Községi Önkormányzatot és intézményeit
ellátandó általános rendszergazda feladatokra árajánlatokat kértünk be három
vállalkozótól. Tekintettel arra, hogy a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
rendszergazda feladatait elIátó -Kakuja Zoltán e.V.- szerződése 2020. december 31.
napjával lejár'

Az ára1ánlat kérés a Földeák Községi Önkormányzat és intézményeinek részére
általános rendszergazda feladatok elvégzésére vonatkozott. A fent megnevezett
intézményekben a honlapok üzemeltetésére, ijzembetartására, karbantartására. A
Földeák Községi Önkormányzat és intézményeiben használt számítógépek,
nyomtatók beüzemelésére, javítására, illetve karbantartására.

Az l3j szerződés megkötése érdekében árajánlatokat kértÜnk be három vállalkozótól,
amelyre mindhárom vállalkozó ajánlata megérkezett. A szolgáltatás, valamint a
hivatali feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében szükség Van a
szerződés megkötésre.

A beérkezett ajánlatok a következők:
Ka Zoltán e.v. nlata:
lntézménv neve nettó összeq/Ft AFA/FI bruttó összeq/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

40.000, -Ft AAM 40.000,-Ft

Művelődési Ház,
Könvvtár

10.000,- Ft AAM 10.000,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Ovoda

10.000,-Ft AAM 10.000,-Ft

Földeáki EESZ| 10.000.-Ft AAM 10.000,-Ft
Osszesen: 70.000.-Fr AAM 70.000.-Ft



EBOX lnformatikai Kft. á lata
lntézménv neve nettó összeo/Ft 27% AFAIFT bruttó összeq/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

55.000, -Ft 14.850.- Ft 69.850,-Ft

Művelődési Ház,
Könwtár

17.000,- Ft 4.590,- Ft 21.590,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Ovoda

17.000,-Ft 4.590,- Ft 21.590,-Ft

Földeáki EEsZl 20.000,-Ft 5.400,- Ft 25.400,-Ft
Osszesen: í09.000._Ft 29.430,- Ft 138.430.-Fr

IT.STAFF Kft. nlata:
lntézménv neve nettó összeo/Ft 27% AFAIFT bruttó összeo/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

50.000, -Ft 13.500.- Ft 63.500,-Ft

Művelődési Ház,
Könwtár

13.000,- Ft 3.510,- Ft 16.51o,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Óvoda

13.000,-Ft 3.510,- Ft 16.51o,-Ft

Földeáki EEsZl 15.000,-Ft 4.050- Ft 19.050.-Ft
Osszesen: 91.000.-Ft 24.570.- Ft 115.570.-Ft

Földeák község polgármestere a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb
aján latadóval köt szerződést.

HATÁRozATl JAVASLAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
mÓdosításáró] szóló 2011' évi cXXVIll. törvény 46' s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetésérol szóló
47812020'(Xl'3.) Kormányrendelet alapján
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

elrendelt

A Földeák Községi Önkormányzat és intézményeiben ellátandó
általános rendszergazda feladatokra Kakuja Zoltán e.v.
vállalkozóval köt szerződést határozott időre, 2021. január 1.
napjától - 2023 december 31. napjáig.

A törvényi felhatalmazás alapján kerül a szerződés megkötésre.



Fele!ős: Polgármester

Erről értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeáki KözösÖnkormányzati Hivataljegyzője
- KÖH pénzÜgyi csoportja, Földeák
- Kakuja Zoltán, Makó, Új utca 26.

.-:::.*--,

Földeák, zo2o.december 1í. ':;"' l,'

Hajnat Gábor íh,
polgármester
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