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1.
Kerékpárút kiépítése a Tószegi úton az Indóház 
út és a Hetényi Géza Kórház között

A József Attila út – Indóház utca jelzőlámpás csomópontja és a 
városi Hetényi Géza Kórház főbejárata (Szolnok, Tószegi út 21.) 
közötti szakaszon kerékpárút kiépítése 1.380 m hosszú szakaszon. 

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodás szerinti 
versenyújranyitásos 

közbeszerzési eljárás, a Kbt. 
105.§ (2) c. pontja alapján

2021. március 2022. április

2.
A Széchenyi körút munkaerőpiaci mobilitással 
összefüggő fejlesztése, kivitelezés

A Széchenyi körút felújítása a Botár Imre utca és a Czakó Elemér 
utca közötti szakaszon, 400,89 m hosszon.

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodás szerinti 
versenyújranyitásos 

közbeszerzési eljárás, a Kbt. 
105.§ (2) c. pontja alapján

2021. március 2021. november

3.
Vállalkozási szerződés keretében a Tiszaligeti 
fürdőfejlesztés kiegészítő munkálatainak 
tervezése és kivitelezése

A meglévő 1360 m2-es, egybefüggő vízfelületű, 0,9-1,1 m mélységű 
élménymedence elbontandó. Helyére egybe épített, de fallal két 
részre választott (korcsoport szerint megosztott) élménymedence 
készül. Vízgépészeti pince, termálvezeték, hidegvizes kút.

Uniós eljárásrend 81. § (1) szerinti nyílt 2021. március 2022. június

4.
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak 
komplex humán fejlesztése című projekt 
keretében komplex közösségfejlesztés

Támogató csoport működése (12 alkalom)
Településrészi közösségépítő napok (4 alkalom),
Kisebb közösségi rendezvény (8 alkalom)
Prevenciós előadások (24 alkalom)
Egészségügyi szűrés (2 alkalom)
Bűnmegelőzési napok (4 alkalom)
Kirándulás (2 alkalom)
Csináld magad klub szolgáltatási csomag (1 db) 
Lakókörnyezetkarbantartást és önfenntartást támogató program 
(30 db)
Képzés - rész- vagy szakképzés (2*10 fő) 
Képzés - tréning 1-4 alkalom  (32 fő)
Szakmai vezető, Mediátor (24 alkalom)
Integrációs folyamatkísérő szakértő (30 hónap)
Munkaerőpiaci mentor (24 hónap)
Élménypedagógiai foglalkozásvezető (105 alkalom)
Szakmai asszisztens

Nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) b) nyílt eljárás 2021.április 2022. június

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
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5.
A "Temető úti rendelő újjáépítése" projekt 
kiviteli munkáinak elvégzése

A projekt keretében felújításra kerülő rendelő alapterülete: 650,06 
m2, ehhez kapcsolódó fedett előtér területe 29,65 m2. Az 
épületben az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra: 5 db váró és 1 
elkülönítő, 5 rendelő (1 felnőtt háziorvosi, 2 fogászati, 2 
gyermekorvosi rendelő), 2 védőnői iroda és 1 tanácsadó, 7 wc, 
melyből 1 db akadálymentesített, Kiszolgáló helyiségek: teakonyha, 
öltöző, zuhanyzó, irattár raktár, takarítószer tároló, Technikai 
helyiségek: gépészet és kompresszor helye, Egyéb Helyiségek: 
széjfogó, porta, fedett bevilágító udvar, közlekedők előterek. 

Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 2021. május 2022.augusztus

6.
„A Szolnoki Művésztelep fejlesztése projekt 
keretében megvalósuló „B” jelű épületekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzés”

Szolnoki Művésztelep B jelű épületeihez kapcsolódó eszközök 
beszerzése: irodai eszközök, konyhai gépek és eszközök, speciális 
művészeti eszközök, gépek szobrász- és garfikai műhely 
berendezési tárgyai, kerti eszközök, 13 db split klíma, 63,6 m2 
szúnyogháló, 344 fm függöny, műteremházak, közös konyha és 
vendéglakások berendezése (bútorok, lakástextil)

Uniós eljárásrend Kbt. 81. §) nyílt eljárás 2021. március 2021. június
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7.

A Modern Városok Program ketretében 
megvalósuló Szolnoki Művésztelep fejlesztése 
projekt C1 jelű Kiállító- és Rendezvényház 
elnevezésű épület kivitelezési munkái

A tervezett Kiállítóház a Művésztelep dél-keleti sarkában, 
zártsorúan elhelyezett épület. A ház részben alápincézett, földszint-
,emelet-, tetőtérbeépítéses, nettó alapterülete: 1640m2. Az épület 
három magastetős tömegből áll (kiállítóház, vendégház, 
rendezvényterem), melyeket alacsony hajlásszögű-, és lapostetős 
részek kapcsolnak össze.Földkiemelés  2200 m3
Talajszegezés  280 m2
Zsaluzás  3600 m2
Fúrt cölöp alapozás  304 m3
Pincefal betonozás  216 m3
Vasbeton lemezek  515 m3
Vb. koszorú, oszlop, gerenda  142 m3
Betonacél  137 t
Tartófalak (30-as blokktégla)  990 m2
Acél rácsostartók  4,5t 
Ácsmunka  857 m2
Palafedés  910 m2
Fémlemez fedés  230 m2
Homlokzati hőszigetelés  1062 m2
Külső fa nyílászárók  112 m2
Alumínium üvegfal  190 m2
Homlokzati klinkerburkolat  1160 m2
Térburkolás  900 m2
Gázvezeték védőcsőbe helyezés  2×35 fm
Kőfal, műemléki rekonstrukció  18 m3
Kőfal, műemléki konzerválás  510 m2
Egyedi bútor  50 db
Utcabútor  20 db

Uniós eljárásrend Kbt. 81. §) nyílt eljárás 2021. április 2022.október

8.
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak 
felújítása valamint GAC töltet cseréje 

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása valamint GAC 
töltet cseréje 

Uniós eljárásrend Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás 2021.április 2021.szeptember

9.

Intézményi villamosenergia szolgáltatás 
2021.10.01-2022.09.30. (közvilágítás villamos 
energia ellátására külön ajánlattal 2022.03.04-
2022.09.30 között)

6 028 402 kWh villamosenergia beszerzése a csatlakozott 
intézményi felhasználók számára

Uniós eljárásrend  Kbt 81.§), nyílt eljárás 2021. május 2022. szeptember

10.
Intézményi földgáz szolgáltatás 2021.10.01-
2022.09.30.

1 098 811 m3 földgáz beszerzése a csatlakozott intézményi 
felhasználók számára

Uniós eljárásrend  Kbt 81.§), nyílt eljárás 2021. május 2022. szeptember
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11.

„LIFE IP HUNGAIRY” megnevezésű projekt 
(LIFE17 IPE/HU/000017) keretében 
automatikus forgalomszámláló rendszer 
kialakítása

A közbeszerzési dokumentáció szerinti szolgáltatás megrendelés, 
eszközbeszerzéssel és telepítéssel kombináltan.

Uniós eljárásrend Kbt. 81. §) nyílt eljárás 2021. március 2021.december

12.

„LIFE IP HUNGAIRY” megnevezésű projekt 
(LIFE17 IPE/HU/000017) keretében 
torlódásdetekciós és modellező rendszer 
beszerzése

A közbeszerzési dokumentáció szerinti szolgáltatás megrendelés, 
eszközbeszerzéssel és telepítéssel kombináltan.

Uniós eljárásrend Kbt. 81. §) nyílt eljárás 2021. június 2022.június

13.
Vállalkozási szerződés keretében a Szolnoki 
Szigligeti Színház egyes kiegészítő építési 
feladatainak elvégzése

A Szolnoki Szigligeti Színház egyes kiegészítő építési feladatainak 
elvégzése

Uniós eljárásrend  Kbt 81.§), nyílt eljárás 2021. március 2021. október
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