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Balatonfűzfő Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2018. évi Összesített Közbeszerzési Terve
Sor kerül-e
A szerződés vagy sor kerültteljesítésének
e az adott
A
várható
közbeszerzéssel
beszerzés
Az eljárás
időpontja
összefüggésben
előzetesen
megindításának
vagy a
előzetes
becsült
tervezett
szerződés
összesített
nettó
időpontja
időtartama
tájékoztató
értéke
közzétételére?
(e Ft)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tartalma,
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
tervezett
eljárás
típusa

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést.
Építési beruházás
A projekt pontos címe: A
balatonfűzfői Városháza
épületenergetikai
korszerűsítése
A projekt azonosítója: TOP3.2.1-15-VE1-2016-00014
A projekt pontos címe: A
balatonfűzfői Városháza
tetőzetének felújítása
A projekt
igénylésazonosítója:
350 651

A projekt pontos címe: A
balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ
épületenergetikai
korszerűsítése
A projekt azonosítója: TOP3.2.1-16-VE1-2017-00010

Hőszigetelés: homlokzati fal külső
hőszigetelése 1025 m2,
lábazati fal hőszigetelése 100 m2,
padlásfödém hőszigetelése 735 m2,
összesen 1860 m2.
Nyílászáró csere: 102 darab
háromrétegű hőszigetelő üvegezésű
homlokzati nyílászáró

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdés alapján

80.909

2018.04.18.

3,5 hónap

nem

Tető felújítása: kőműves és
ácsmunka, tetőfedés, bádogozás,
lakatos munka, festés,
villámvédelem.
Padlásfödém 20 cm-es hőszigetelése.
15 kW-os napelemek telepítése.

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdés alapján

30.120

2018.04.18.

3 hónap

nem

Utólagos homlokzati
hőszigetelés(homlokzatra 16 cm
grafitos EPS, a lábazatra 12 cm
formahabosított EPS) Utólagos
lapostető hőszigetelés (20 cm
grafitos EPS). Homlokzati fal külső
szigetelése 965 m2, lábazati fal
szigetelése 60 m2, árkádfödém
szigetelése 35 m2, lapostető
hőszigetelése 795 m2 össz.1855 m2.
73 darab háromrétegű hőszigetelő
üvegezésű homlokzati nyílászáró
cseréje és korszerűsítése.
32,5 kW csatlakozási teljesítményű
napelemes rendszer telepítése.
Légtechnikai ventilátor cseréje,
termosztatizálás és beszabályozás.

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdés alapján

100.954

2018.06.01.

10 hónap

nem
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2018. évi Összesített Közbeszerzési Terve
Sor kerül-e
A szerződés vagy sor kerültteljesítésének
e az adott
A
várható
közbeszerzéssel
beszerzés
Az eljárás
időpontja
összefüggésben
előzetesen
megindításának
vagy a
előzetes
becsült
tervezett
szerződés
összesített
nettó
időpontja
időtartama
tájékoztató
értéke
közzétételére?
(e Ft)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tartalma,
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
tervezett
eljárás
típusa

Építési beruházás
A projekt pontos címe:
Az egészségügyi
Új 81 m2 alapterületű
alapellátás
háziorvosi/házi
racionalizálása
gyermekorvosi rendelő és 59
Balatonfűzfőn a
m2 alapterületű védőnői
fűzfőfürdői Egészségház
tanácsadó.
megépítésével
Szolgáltatás-megrendelés

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt,
a Kbt. 115. §
(1) bekezdés
alapján

1 rész: Étkezési napok száma: 185
nap/tanév
Tanulói étkezések mennyisége:
R (adag/nap): 90 fő
E (adag/nap): 190 fő
U (adag/nap): 90 fő
2. rész: Étkezési napok száma: 200
nap/tanév
Tanulói étkezések mennyisége:
R (adag/nap): 127 fő
E (adag/nap): 118 fő
V (adag/nap): 102 fő
Napi egyszeri étkezés (bejáró
tanulók)
Étkezési napok száma: 179
nap/tanév
Tanulói étkezés mennyisége:
E (adag/nap):31 fő
3. rész: Étkezési napok száma: 251
nap
Étkezések mennyisége:
E (adag/nap): 85fő
Elvitelre 31 %, helyben fogyasztva
47 %, házhoz szállítva 22 %

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt,
a Kbt. 115. §
(1) bekezdés
alapján

A közbeszerzés tárgya

Közétkeztetési
szolgáltatás 4 évre
történő megrendelése
Balatonfűzfő Város
Önkormányzata részére
(1. rész: Balatonfűzfői
Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
2. rész: Veszprémi
Szakképzési Centrum
Öveges József
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Balatonfűzfő
3. rész: szociális
étkeztetés)
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35.433

273.519

2018.06.01.

5 hónap

nem

2018.10.17.

1. és 2. rész:
2019. 01. 012023. 12. 31.
3. rész:
2019. 04. 012023. 03. 31.

nem
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2018. évi Összesített Közbeszerzési Terve
Sor kerül-e
A szerződés vagy sor kerültteljesítésének
e az adott
A
várható
közbeszerzéssel
beszerzés
Az eljárás
időpontja
összefüggésben
előzetesen
megindításának
vagy a
előzetes
becsült
tervezett
szerződés
összesített
nettó
időpontja
időtartama
tájékoztató
értéke
közzétételére?
(e Ft)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tartalma,
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
tervezett
eljárás
típusa

Szolgáltatás-megrendelés
A projekt pontos címe:
Humán szolgáltatások
Nemzeti
fejlesztése Balatonfűzfőn
Rendezvényszervezés,
eljárásrend
és a Kelet-Balaton négy
nyilvánosság biztosítása és
szerinti, nyílt,
55.272
2018.04.03.
23 hónap
nem
háttértelepülésén
képzési szolgáltatások
a Kbt. 115. §
A projekt azonosítója:
nyújtása
(1) bekezdés
EFOP-1.5.2-16-2017alapján
00015
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt
elérő értékű árubeszerzést és építési beruházást.
Szolgáltatás-megrendelés

Közétkeztetési
szolgáltatás 4 évre
történő megrendelése a
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde részére

Bölcsőde: Étkezési napok
száma: 251 nap/év
Bölcsődei étkezések
mennyisége:
R/T (adag/nap): 39 fő
E (adag/nap): 39 fő
U (adag/nap): 39 fő
Óvoda: Étkezési napok
száma: 220 nap/év
Óvodai étkezések
mennyisége:
R/T (adag/nap): 159 fő
E (adag/nap): 159 fő
U (adag/nap): 159 fő

Nemzeti
eljárásrend
szerinti, nyílt,
a Kbt. 115. §
(1) bekezdés
alapján
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130.922

2018.10.17.

2019. 01. 012023. 12. 31.

nem
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2018. évi Összesített Közbeszerzési Terve
Sor kerül-e
A szerződés vagy sor kerültteljesítésének
e az adott
A
várható
közbeszerzéssel
beszerzés
Az eljárás
időpontja
összefüggésben
előzetesen
megindításának
vagy a
előzetes
becsült
tervezett
szerződés
összesített
nettó
időpontja
időtartama
tájékoztató
értéke
közzétételére?
(e Ft)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tartalma,
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
tervezett
eljárás
típusa

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű
árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást.
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt
elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást.
Balatonfűzfőért Alapítvány
A Balatonfűzfőért Alapítvány a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést,
szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást.

Balatonfűzfő, 2018. március 20.
Jóváhagyva: 48/2018. (03. 20.) számú KT határozattal
Marton Béla s.k.
polgármester
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