Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

1.

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó
kiviteli tervek elkészítése vállalkozási
szerződés keretében iroda-szakosztályi
/ökölvívó-birkózó / kiszolgáló épületek,
illetve különálló öltöző-rendezvényterem
épület vonatkozása tárgyában a „Véső
úti R.A.J.T.” elnevezésű, TOP-6.3.1-15SL1-2016-00001 azonosító számú
projektben

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Nemzeti
eljárásrend

Tervezett eljárás
fajtája

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

2020. június

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2021. október

2.

Katona József utcai szegregátum
infrastrukturális fejlesztése

A projekt
keretében 10
db lakás
kerül
felújításra,
melyből 1 db
akadályment
es lesz. Az
akadályment
es lakás
területe
41,02 m2, a
többi 9 db
lakás
területe
külön külön:
40,73 m2 A
Katona
József utca
8-10 szám
alatt
Kialakításra
kerül egy
Közösségi
Ház is,
melynek
alapterülete
82,08 m2.

3.

Vállalkozási szerződés „A Véső úti
R.A.J.T.” című TOP-6.3.1-15-SL1-201600001 azonosító számú projekt
keretében külső és belső utak
kivitelezésének elvégzésére I. ütem

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. március

2020. július

4.

Vállalkozási szerződés „A Véső úti
R.A.J.T.” című TOP-6.3.1-15-SL1-201600001 azonosító számú projekt
keretében külső és belső utak
kivitelezésének elvégzésére II. ütem

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. április

2020. december

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. április

2021. április

5.

Vállalkozási szerződés „A Véső úti
R.A.J.T.” című TOP-6.3.1-15-SL1-201600001 azonosító számú projekt
keretében külső és belső utak
kivitelezésének elvégzésére III. ütem

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. április

2020. december

6.

A Szolnok Várkapu Látogatóközpont
kiállítási eszközök beszerzése és
telepítése

Szolnok Vár!
– Szolnoki
Várkerület
turisztikai
célú
fejlesztése”
TOP-6.1.415-SL12016-00001
projekt
keretében
megvalósuló
kiállításhoz
kapcsolódó
egyedi
installációk,
multimédiás
és egyéb
interaktív
eszközök
beszerzése,
kapcsolódó
gyártmányter
vek és
végleges
kiállítási
tartalmak
elkészítése
Kiállítási
terület
összesen:
277,69 m2
az alábbiak
szerint:
- 1. emeleti
kiállítótér:
87,4 m2
- 2. emeleti
kiállítótér:
43,13 m2
Bemutatóter
ek:
- Földszint:
előcsarnok:
46,35 m2

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2021. június

- 2. emeleti
terasz: 47,09
m2
- 3. emeleti
terasz: 53,72
m2

7.

Tematikus játszótéri eszközök
beszerzése, telepítése és utcabútorok
kihelyezése, telepítése (A4, A5
helyszín) a "Szolnok Vár" projekt
keretében

Egyedi, a
helyszínre
tervezett
tematikus
játszókert,
mely 2
egymással
szemben álló
várból és a
körülöttük
elhelyezett
kiegészítő
játékokból
áll. A játékok
minimális
listája az
alábbi:
-1db
komplex
játszóvár
(magyar vár)
-1db
komplex
mászóka
(török vár)
-1db
kötélalagút
-4fm alagút
-10fm
palánkfal
mászókával
-4fm köteles
mászóka
-20m2
pallójárda
-1db rugós
játék
-30db egyedi
faragvány

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2021. június

8.

C1 Kiállító- és Rendezvényház bútorok,
hang-és fénytechnikai eszközök és
kiállítási eszközök, installáció
beszerzése Szolnoki Művésztelep
fejlesztés projekt keretében

C1 Kiállítóés
Rendezvény
ház bútorok,
hang-és
fénytechnikai
eszközök és
kiállítási
eszközök,
installáció
beszerzése
az alábbiak
szerint:
Pince
nagyterem:
180m2
Kiállítótér
fszt: 116m2
(időszaki
kiállítás)
Kiállítótér
emelet:
115m2
(állandó
kiállítás)
Rendezvényt
ér: 163m2
(max.150 fő)
Irodák (8db):
160m2 (16
fő)
Vendégszob
a (3db):
125m2 (6 fő)
Tálalókonyh
a: 48m2 (150
adag)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. november

2021. november

A Bacsó Nándor és a Balogh Béla utak
felújítása, valamint kerékpárút kiépítése
a Tószegi úton
9.

Kiviteli terv készítése (Tószegi úti
kerékpárút projektelem)
Kivitelezés (út- és parkolófelújítás,
Tószegi úti kerékpárút)

A Balogh
Béla utca
felújítása
105 m
hosszon, a
parkoló
felületének
felújítása
100 m2-en
és 36 db
parkoló
kialakítása.
Bacsó
Nándor utca
felújítása
321 m
hosszon. A
buszforduló
és
buszparkoló
felületének
felújítása
1200 m2-en.
1800 m2
járdafelújítás
az
útfelújításokh
oz
kapcsolódóa
n.
A József
Attila út –
Indóház utca
jelzőlámpás
csomópontja
és a városi
Hetényi
Géza Kórház
főbejárata
(Szolnok,
Tószegi út
21.) közötti
szakaszon
kerékpárút
kiépítése

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. június

2021. június

1.380 m
hosszú
szakaszon.

A Széchenyi körút munkaerőpiaci
mobilitással összefüggő fejlesztése,
kivitelezés

A Széchenyi
Körút
felújítása a
Karczag
László Czakó
Elemér utca,
valamint a
Fogoly és
Czakó
Elemér utca
között

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. május

2021. június

11.

Temető úti rendelő újjáépítése

A projekt
keretében az
új rendelő
alapterülete:
498,22 m2
Megépül egy
előterasz
amely 36,82
m2 és egy
fedett előtér,
melynek
területe 2,61
m2

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. június

2021. december

12.

„Haladj a nappal!" – Szolnoki
középületek energetikai célú fejlesztése
I-II.

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. június

2021. december

10.

A „Zöldülő belváros Szolnokon” projekt
keretében megvalósuló építési munkákra
és a Hősök tere park átalakítási
munkáira irányuló közbeszerzés

1 db közpark
megújítása,
117 db
parkoló
felújítása, 1
db
transzformát
or állomás
áthelyezése

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. április

2020. december

A „Zöldülő belváros Szolnokon” projekt
keretében mobilszínpad
eszközbeszerzés

1 db
mobilszínpad
és a
kapcsolódó
technika
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. április

2020. december

15.

Városkártya rendszer fejlesztése

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. május

2024. január

16.

"Szolnoki Atlétikai Centrum
fejlesztésével összefüggő beruházás”
című projekt keretében eszközök
beszerzésére

Közbeszerzé
si
dokumentáci
ó szerint

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. március

2020. április

2 db elektromos gépjármű beszerzése

2 db
elektromos
gépjármű
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. április

2020. június

13.

14.

17.

18.

"Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber
ágyak felújítása valamint GAC töltet
cseréjére és víziközművek
energiahatékonyságának fejlesztése”

Adszorber
ágyak
felújítása,
ózonozó 5
db aktívszén
adszorber
ággyal,
valamint 42
db szívattyú
beszerzése
és GAC
töltet
cseréjére 4
db

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2020. június

19.

Intézményi villamosenergia szolgáltatás
2020.10.01-2021.09.30.

4 668 402
kWh

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2021. szeptember

20.

Intézményi földgáz szolgáltatás
2020.10.01-2021.09.30.

1 085 811
m3

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2021. szeptember

21.

Prevenciós célú védőoltások beszerzése

HPV elleni
védőoltás (9
komponensű
) 2020-2022
évben 12.
évüket
betöltött 7.
osztályos
fiúk (1066 fő)
teljes oltási
sorozata (2
db/fő)
Meningococc
us
(A,C,W135,Y
) elleni oltás
2021-2022
évben 6.
évüket
betöltő
gyermek
(1277 fő) 1
db oltás/fő
Rotavíruselle
ni védőoltás
(5
komponensű
, RotateQ)
2021-2022
évben
született
koraszülött v.
kis súlyú
újszülött
teljes oltási
sorozat 150
fő (3 db/fő)

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. június

2022. december

