Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 744-11/2017.
KIVONAT
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 9-én (Kedden) 1400
órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
82/2017.(V.09.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvár városban a
Mészáros-, Fehérvári-, Vörösmarty-, Dankó P. utcák járda felújítása" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján az eljárást eredményesnek
tekinti és elfogadja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot
nyújtó ajánlatát.
Az eljárás nyertese:
Ajánlattevő:
Ajánlati ár (nettó):
Jótállás ideje (hónap):
Teljesítési határidő (nap):

GMZTERV Kft. (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 9.)
42 286 292,- Ft
18 hónap
175 nap

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének felhalmozási kiadások részletezése 13. mellékletének 5.3 pontja alapján
biztosítva van.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: szerződéskötés az eljárás írásbeli összegezésének megküldése napját követő öt
napos időtartam lejáratát követő hatodik napon
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

k. m. f.

Horváth Zsolt sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2017. május 10.
A kivonat hiteléül:

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 744-11/2017.
KIVONAT
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 9-én (Kedden) 1400
órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
83/2017.(V.09.) KT
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Dunaföldváron fogorvosi alapellátást nyújtó EL-DENT 96 Kft. részére, annak kérelmére mozgáskorlátozottak részére fogorvosi rendelő kialakítása céljából – bérbe adja a Dunaföldvár
Gábor Pál u. 2. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanban kialakított 13 m2
alapterületű 27-28. számú helyiséget 2017. június 01. napjától 5 év határozott időre.
Az ingatlan bérleti díja: 13.220.- Ft/m2/ év+Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2017. május 30. a szerződés megkötésére
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

k. m. f.

Horváth Zsolt sk.
polgármester
Dunaföldvár, 2017. május 10.
A kivonat hiteléül

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

