12/2020. (III.26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 42. § (1) bekezdése alapján Siófok Város
Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadom.
Felelős: Dr. Sárközy László jegyző
Határidő: értelem szerint
Siófok, 2020. március 26.
Dr. Lengyel Róbert
polgármester
Dr. Sárközy László
jegyző

1. melléklet
2020. évi közbeszerzési terv
Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés tervezett mennyisége

Irányadó
eljárási

Eljárás
fajtája

rend

Az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy
a szerződés
időtartama

I.

Építési
beruházás

Rózsakert megújítása

Siófok 6756/1, 6756/2 hrsz.-en, 400 fm hosszú parti sétány
építése, 1690 m2 térkő burkolat készítése , 376 fm hosszú
partvédőmű elkészítése + közvilágítás kiépítése

nemzeti

Kbt. 115 §
nyílt

2020. március

2020. november

"Siófok déli városrész
csapadékvíz elvezető
rendszerének fejlesztése"
TOP-2.1.315-SO1-201600017
(+ személyi,
járulék, dologi kiadás)

Bontási munkák, víztelenítési munka 1752 óra, földmunka
kb. 27.000 m3, csapadékcsatorna építés-jókarba helyezés
kapcsolódó munkákkal 2451 fm, mederburkolás (opciós
tétellel) 1376,9 m2, útburkolat sávos helyreállítása 460 m2,
vízvezeték kiváltás 128 fm + szerelvények, szennyvíz
vezeték kiváltás 77 fm + szerelvények, elektromos hálózat
kiváltás 70 fm + járulékos munkák, távközlési hálózat
kiváltás 2030 fm + járulékos munkák, gázvezeték kiváltás 66
fm + nagyközép nyomású vezeték süllyesztése 51fm,
vízgépészeti műtárgyak építése, 2 db olajfogó műtárgy
beépítése (opcióval)

nemzeti

nyílt

2020. április

2021.
szeptember

"Aranypart parti sétány
fejlesztése a Csúszda
utcát követő megépült

Épül összesen 1680 m² térkő burkolatos sétány
nemzeti
utcabútorokkal (18 db pad, 17 db hulladéktároló). Telepítésre
kerül 44 db fa és egyéb dísznövények.
A sétány mellett épül továbbá egy „Meditációs tér”,

Kbt. 115 §
nyílt

2020. április

2020. október

résztől a Strand utcáig"
BFT pályázat

Petanque-pálya eredményjelzővel, Kneipp-taposó, TikTakToe játszófal és egy moduláris mászószikla.

Korányi utca felújítás
és parkoló I. ütem
kivitelezés (+ Fordított
ÁFA)

A Siófok, Korányi és Reviczky utcák út-, parkolóépítés és
nemzeti
vízelvezetés kivitelezési munka I. üteme készül.
I. ütemben épül: Korányi utca északi oldali parkolók - aszfalt
szőnyegezés (4 cm AC-11) 1325 m²; térkő burkolatú
leállósáv és parkoló építése térkőből 800 m² és térkő
burkolatú járda 486 m² építése szegélyekkel,
forgalomtechnikai létesítményekkel; vízelvezetéssel és
kapcsolódó kertészeti munkákkal; kerítésépítés 145 fm
hosszban

Kbt. 115 §
nyílt

2020. április

2020. december

Vécsey utcai járda
felújítás

Siófok Vécsey utca mindkét oldalán a meglévő aszfalt illetve nemzeti
térkőburkolatos járda bontása és új térkőburkolatos járda
építése szegélyekkel 980 m2-en (528 fm hosszúság)

Kbt. 115 §
nyílt

2020. április

2020. október

Foki-hegyi lakótelep és
Korányi utca közötti
járda kivitelezése

60 fm hosszú, 1,2 m szélességű járda térkő burkolat építés

nemzeti

Kbt. 115 §
nyílt

2020. április

2020. október

Murvás
utak
pormentesítése,
stabilizálása I. ütem

Kb. 1500 fm hosszú 4,5 m széles itatásos pormentesítés
készítése utaknál (Bláthy u. Gaál György u., Holdkő u.,
Pacsirta u., Patak u., Pollack M. u., Rejtő Jenő u.)

nemzeti

Kbt. 115 §
nyílt

2020. május

2020. november

"Gazdasági Terület
ipari parkká történő
fejlesztése Siófokon"
TOP-1.1.1-15SO12016-00005

Tereprendezés 8,5 ha, 1 db csarnok (873,7 m²), járművek
részére burkolt felülettel (1560 m²) és gyalogos
közlekedéshez burkolt felülettel (171 m²), egy db porta (20
m²), 1422 fm kerítés kapuval, körforgalmi csomópont R=20
m középszigettel, kapcsolódó közműkiváltási munkákkal,
belső kiszolgáló út 457 m, csapadékvíz elvezetés: 306,5 fm
DN800 vasbeton csapadékcsatorna, 6 db tisztítóakna, 53,8
fm burkolt árok; vízellátás: 1755 fm D110 KPE vízvezeték,
32

nemzeti

nyílt

2020. június

2022. július

nemzeti

nyílt

2020. február

2020.
szeptember

fm D160 KPE védőcső, 211.5 fm/18 db bekötés, 3 db
tűzcsap, 1 db tolózár- és 1 db leürítóaknával,
szennyvízelvezetés: 468,9 fm D200 KG-PVC
szennyvízcsatorna, 1265,6 fm D90 KPE
szennyvíznyomóvezeték, 1db tisztítő- és 1 db leürítőakna, tér
és közvilágítási hálózatfejlesztés: körforgalom - 306 m
nyomvonalhossz, 0,4 kV, 20 db kandeláber LED
lámpatestekkel, ipari park - 702 m nyomvonalhossz, 0,4 kV,
24 db kandeláber LED lámpatestekkel,
II. Szolgáltatás

Petőfi stny.
Őrzésvédelem 2020
szolgáltatás
megrendelés

Őrzés-védelmi feladatok ellátása, jogosultságok
érvényesítése a Petőfi sétány kijelölt részén 2020. május 29.
és augusztus 30. között.
A feladat: a lezárt területen 3 áteresztő pont biztosítása és
mozgó járőr szolgálatot teljesítése a Petőfi sétány
meghatározott, lezárt területén.
A feladatot ellátásának ideje összesen 8088 óra (94 nap)

