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1. Lamping erősáramú villamos hálózat
felújítása - megismételt eljárás

1. rész:
Erősáramú
villamos
hálózat
felújítása

Kaposvári
SZC
Lamping
József
Műszaki
Szakgimnázi
uma és
Szakközépis
kolája
központi
oktatási
épület
erősáramú
villamos
hálózat
felújítása a
műszaki
dokumentáci
óban
megadottak
alapján.

Főbb
paraméterek
és
mennyiségek
:
Épületek
száma: 1 db
Elosztók
száma: 57
db

2. rész:
Villámvédel
mi rendszer
kiépítése

Főbb
paraméterek

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2019. március 2019. augusztus



és
mennyiségek
:
A
villámvédelm
i rendszer
kiépítésével
érintett
épület
alapterülete:
1211 m2

2.
Villamos energia beszerzése a
Kaposvári Szakképzési Centrum
tagintézményei részére

44
fogyasztási
helyre (ebből
14 idősoros
és 30
profilos)
történő
villamos
energia
beszerzése
12 hónapra,
összesen
1.290.900
kWh/időszak
mennyiségb
en.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
eljárás 2019. június 2020. augusztus



3. Kaposvári SZC Széchenyi "A" épület
részleges fűtéskorszerűsítése

Kaposvári
SZC
Széchenyi
"A" épület
részleges
fűtéskorszer
űsítése

Építészet:
Kazánház
kialakítása
meglévő
tetőtérben
aljzat
kialakítással,
falazattal,
belső
tetőszerkeze
ttel,
acélszerkeze
tű feljárattal,
tűzgátló
ajtóval - 29
m2.
Épületgépés
zet:
Viessmann
Vitodens
200-W zárt
égésterű
kondenzáció
s kazán,
rendszerben
telepítve,
saját
kazánonkénti
égéstermék
elvezetéssel
- 3 db.
Gázszerelés
az újonnan
létesülő
kazánházhoz
-
Vízszerelés
az újonnan

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2019. augusztus 2020. június



létesülő
kazánházhoz
- vízlágyító
berendezéss
el - 14 fm.
Fűtési
rendszer -
régi rendszer
leszerelése
400 fm. +
fűtőtestek -
korszerűsíté
se 1.044 fm.
+ 72 db.
acéllemez
kompakt
lapradiátorral
Villamos:
Újonnan
létesülő
kazánház
erősáramú
villamos
hálózatának
kialakítása -
2 db.
elosztószekr
énnyel,
horonyvésés
sel
védőcsőben
130 fm
szigetelt
vezeték
elhelyezésse
l.



4. Kaposvári SZC Noszlopy főépület
részleges homlokzati nyílászáró cseréje

Kaposvári
SZC
Noszlopy
főépület
részleges
homlokzati
nyílászáró
cseréje
88 db
különböző
méretű
nyílászáró

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2019. augusztus 2020. június



5.

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma Pázmány P. utcai
telephelyének homlokzati hőszigetelése,
nyílászárócsere, tetőfelület
bádogozásának cseréje és
hőszigetelése

Kaposvári
SZC Eötvös
Loránd
Műszaki
Szakgimnázi
uma,
Szakközépis
kolája és
Kollégiuma
Pázmány P.
utcai
telephelyéne
k homlokzati
hőszigetelés
e,
nyílászárócs
ere,
tetőfelület
bádogozásá
nak cseréje
és
hőszigetelés
e az alábbi
mennyisége
alapján:

Homlokzati
hőszigetelés:
1.729 m2
Nyílászárócs
ere: 134 db
műanyag és
2 db
vasszerkezet
es nyílászáró
Csapadékvíz
elvezetés:
csatornacső
és
lefolyócsőve
zetékek
kiépítése:
240 m
Tetőfelület
bádogozása:
198 m

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2019. október 2020. június


