RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 21/2011. (III.21.) számú határozatával elfogadva.

Közbeszerzés tárgya

Irányadó eljárási
rend

Révfülöp Káli u. 17. szám
alatti
önkormányzati Hirdetmény közzététele
épületben
Integrált nélküli általános egyKözösségi Szolgáltató Tér szerű eljárás
kialakítása

Eljárás
típusa

Meghívásos

Becsült
érték e.ftban (nettó)

53 678

Közbeszerzés
típusa

Az eljárás
megindításánank tervezett
időpontja

Építési beruházás

A közbeszerzési
eljárás előkészítése folyamatban van

40/2011. (V.2.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp IKSZT
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a közbeszerzési eljárás
nyertese az SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8300. Tapolca Gyulakeszi
u. 8.) nettó 44.921.482.- Ft ajánlati áron. A nyertest követ ő ajánlattev ő a
VeszprémBer Zrt. (8200. Veszprém Radnóti tér 2/A.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SZ-L Bau Épít őipari
és Kereskedelmi Kft-vel a vállalkozói szerződést megkösse.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 30.

A szerződés
teljesítésének
tervezett
időpontja
2011. 10.31.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Terve
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 15/2012 (III.19.) számú határozatával elfogadva

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen becsült
nettó értéke

Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

Építési beruházás

-

-

-

-

-

-

Közbeszerzés
tárgya

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Terve
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 28/2013. (III.25.) számú határozatával elfogadva.

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen becsült
nettó értéke

Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

Építési beruházás

-

-

-

-

-

-

Közbeszerzés
tárgya

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Terve
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 11/2014 (II.10.) számú határozatával elfogadva
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen becsült
nettó értéke

Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

Építési beruházás

-

-

-

-

-

-

Közbeszerzés
tárgya

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi módosított Közbeszerzési Tervének módosítása
Révfülöp Nagyközség képviselő-testületének 69/2014. (IV.28.) számú határozatával elfogadva.

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen becsült
nettó értéke
(Ft)

Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

2 db. akadálymentes vízibejáró
létesítése

Nemzeti eljárásrend, hirdetmény
közzététele
nélküli

10 000 000

2014. 05.

2014. 06.

nem

Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

Építési beruházás

-

-

-

-

-

-

Közbeszerzés
tárgya

Árubeszerzés

99/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „akadálymentes vízibejáró telepítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az ájánlattételi felhívásra 2 érvényes ajánlat érkezett. Az egyik a Sinclaier
Astrapool Uszodatechnikai Bt-től, a másik a Gold Utazó Bt-től. Az ajánlattételi
felhívásban megadott értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt.
Az érvényes ajánlatot tevők közül a legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatást a Sinclair Asptropool
Uszodatechnikai Bt (9700 Szombathely, Orgona u. ) tette az alábbiak szerint: 10.000.000 Ft + 2.700.000
(áfa), bruttó 12.700.000 Ft a 2 db
akadálymentes vízi bejáró, ezért a képviselő-testület a Sinclaier Asptrapool
Uszodatechnikai Bt-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, és elhatározza, hogy az
ajánlattételi felhívás, valamint a benyújtott ajánlat alapján vele köt szerz ődést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerz ődés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 135/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadva

Közbeszerzés
tárgya

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

Építési beruházás

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen becsült
nettó értéke
Ft.

Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

2 db. akadálymentes vízibejáró

Nemzeti eljárási
rend, hirdetés
közzététele nélkül

10 000 000

2014.05.

2014.06.

-

-

-

-

-

-

-

Nemzeti, a
Kbt.122/A § (1)
bekezdése szerint

40 000 000

2014. 12.01.

2015.04.30.

-

Révfülöp Halász
utca térburkolat
felújítása

3/2015. (I.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Révfülöp Halász utca központi
részének térburkolat építése tárgyú közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja.
Érvényes ajánlattevők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Baumeister Kft
Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 8.
nettó ajánlati ár: 35.311.170 Ft
2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Folyondár 2008 Kft.
Ajánlattevő címe: 8227 Felsőörs Fenyves u. 4.
nettó ajánlati ár: 32.155.794 Ft
3. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
nettó ajánlati ár: 33.858.958 Ft
Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) adta, így jelen közbeszerzési
eljárás nyertese a Folyondár 2008 Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Folyondár 2008 Kft-vel a tárgyi
beruházásra vonatkozó, 32.155.794 Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében a nyertes visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes u. 2.), ajánlati ár: 33.858.958
Ft, köti meg a szerződést.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2015. február 6.
meghozza az alábbi határozatot:

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Terve
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 9/2015. (II.6.) számú határozatával elfogadva
Az eljárás megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Sor kerül-e a
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes tájékoztató közzétételére

A közbeszerzés
tartalma,
mennyisége

Irányadó eljárásrend, tervezett
eljárás típusa

A beszerzés
előzetesen
becsült nettó
értéke Ft

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

Káli úti járda
építés II. szakasz

Kbt. 122/A § (1)
bek. szerinti
hirdetmény
közzététele nélküli
eljárás

25 200 000

2015. II.
negyedév

2015. IV.
negyedév

-

Közbeszerzés
tárgya

Építési beruházás

