ELÖTERJESZTÖ

Polgármester

Előterjesztés száma: 120/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges

ELÖTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 6-i rendkívüli, nyílt ülésére
Tárev: Elöterjesztés a "Meserét tagóvoda tetőfelújítása és részlegesen a födém gerendák
megerösítése munkák elvégzése"tárgyúbeszerzési eljárás lezárására
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilis Város Onkormányzata az "Onkonnányzati feladatellátást szolgáló fej lesztések támogatása
2019. évi pályázat" során az önerőn felül támogatásban részesült a "MESERET TAGOVODA

FELUJITASA"munkákelvégzésére.
A beszerzésieljárásajánlattételifelhivását- melyet a képviselőkis megkaptak,- nyolc ajánlattevönek
küldtük ki 2020. június 26 -án:
1. Béres Mihály 272 1 Pilis, Kölcsey utca 55. beresmisi01(S), gmail. com
2. Fagusz Faipari KFt. 2340 Dunaharaszti, Jedlik Anyos u. 12. mihalv. haidufajfagusz.hu
3. GMK Pro Kft. 1239 Budapest, Elvira utca 22. bmkproO. t-email. hu
4. Gomép Kft. 6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 221. info(%gomep. hu

5. HEGE-BAU-EPITOKft. 1195 Budapest, Jókaiutca 18. 4. em. 11. infoO.hege-bau.hu
6. Kinamé Kft. 2360 Gyál Toldi M. u. 45. kiname(2), kiname. hu
7. Koncz István E.V. 1105 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 43-5 l. /B koncz544R, gmail. com
8. Szilasi és Társa Kft. 5231 Fegyvemek, Liszt Ferenc u 13/a. szilasikft(2!gmail. com
Az ajánlattételi határidő: 2020. július 6. (hétfö) 11:00 óra volt. Határidőre egy ajánlat sem érkezett.
Határidőn túl, 2020. július 6 -án 12. 43 órakor érkezett a Szilasi Kft. ajánlata.
A fentiek figyelembe vételével kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a határozatí
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete

1./ a " Meserét tagóvoda tetőfelújitása és részlegesen a födém gerendák megerösitése munkák
elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét - tekintettel arra, hogy a megadott
határidőig nem érkezett ajánlat - meg kívánja hosszabbítani, és felkéri az eljárásba bevont
ajánlattevőket, hogy a meghosszabbított határidőn belül küldjék meg ajánlatukat.
1. 1 az ajánlattételi határidönek: 2020. július 20. (hétfő) 11:00 órátjelöli meg.
3., a helyszíni szemle idöpontjának és helyének: 2020. július 16. (csütörtök) 11:00 óra, 2721 Pilis,
Kávai u. 19. óvoda épületétjelöli meg.

4., felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi határidő új időpontjáról és a helyszíni szemle
idöpontjáról az eljárásba bevont ajánlattevőket értesitse.
Határidő:
Felelős:

1 -4. / pont tekintetében azonnal
1-3., pont tekintetében nincs, 4. / pont tekintetében polgármester

Pilis, 2020. július 6.

4^&yHaihal Csilla
polgármester

Az előteriesztést készítette: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: dr. Sza

Törvénvességi záradék: dr. SzabóGyörgyjegyző
Az előterjesztést tárgyalta: -

Xorgy jegyzö

