
Kaposvári Szakképzési Centrum
2021. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
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Tervezett eljárás
fajtája
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megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Hangtechnikai és informatikai eszközök
beszerzése

1. rész:
Hangtechnik
a eszközök:
18 tételben,
összesen 79
darab és
1.000 méter
2. rész: TV-k
és
vetítővászna
k: 4 tételben,
összesen 13
darab
3. rész:
Egyéb
informatikai
eszközök: 29
tételben
összesen
109 darab

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. január 2021. április



2.
Fűtési célú hőenergia beszerzése a
Kaposvári SZC intézményei részére
2021.

Kaposvári
Szakképzési
Centrum
tagintézmén
yeiben
beszerzendő
fűtési célú
hőenergia és
használati
melegvíz
mennyisége
48 hónapra:
Hőmennyisé
g: 4.055 GJ
Légbefúvó:
3.966
üzemóra

Geotermikus
alapú
távfűtés:
9.320 GJ
Gáz alapú
távfűtés:7.19
0 GJ
Geotermikus
alapú
használati
melegvíz:
1.266 GJ
Gáz alapú
használati
melegvíz:
7.060 m3
Sötétsugárzó
: 30.740
üzemóra

Uniós eljárásrend
Hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2021. március 2025. szeptember

3.

Notebookok és monitorok beszerzése a
Kaposvári Szakképzési Centrum részére
GINOP-6.2.3-17-2017-00005 pályázati
forrásból – feltételes eljárás

1. rész - 155
db Notebook
beszerzése
2. rész - 20
db Monitor
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2021. március 2021. május



4. Kaposvári SZC intézmények részére
villamosenergia beszerzése

1.435.800
kWh + 50%
opciós
mennyiség
azaz
opcióval
növelve
együttesen
2.153.700
kWh villamos
energia

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2021. július 2022. december

5. Kaposvári SZC intézmények részére
gázenergia beszerzése

3.700.141
kWh + 47%
opció, azaz
5.439.207
kWh földgáz
energia

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2021. június 2022. október



6.
Kaposvári SZC Széchenyi István
Technikum és Szakképző Iskola
részleges energetikai korszerűsítése

Homlokzati
csőállvány
állítása
állványcsőbő
l mint
munkaállván
y,
szintenkénti
pallóterítéss
el, korláttal,
lábdeszkával
,
háromlábas,
0,91-1,50 m
padlószéless
éggel: 2.678
m2
Homlokzati
hőszigetelés,
üvegszöveth
áló-
erősítéssel,
egyenes él-
képzésű,
normál
homlokzati
EPS
hőszigetelő
lapokkal:
1.234 m2
Homlokzati
hőszigetelés,
üvegszöveth
áló-
erősítéssel,
normál
homlokzati
kőzetgyapot
hőszigetelő
lapokkal: 583
m2
Vékonyvakol
at alapozók
felhordása,
kézi erővel:
2.254 m2

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2021. augusztus 2021. december



Vékonyvakol
atok,
színvakolato
k felhordása
alapozott,
előkészített
felületre,
vödrös
kiszerelésű
anyagból:
2.030 m2
Lábazati
vakolatok;
díszítő és
lábazati
műgyantás
kötőanyagú
vakolatréteg
felhordása,
kézi erővel
vödrös
kiszerelésű
anyagból:
224 m2
Műanyag
kültéri
ablakkönyökl
ő
elhelyezése
40 cm
kiterített
szélességig:
260 m
Kétvízorros
falfedés,
egyenesvon
alú
kivitelben,
színes
műanyagbev
onatú
horganyzott
acéllemezből
, 51-100 cm
kiterített
szélességig:



116 m
Magastető
hő- és
hangszigetel
ése;
szaruzat
közti
szigetelés fa
vagy fém
fedélszék
esetén: 52
m2
Térburkolat
készítése
nagy
igénybevétel
re, 8 cm-es
kővel: 103
m2

7. Mezőgazdasági erőgép és adapterek
beszerzése

Mezőgazdas
ági erőgép
és adapterek
beszerzése
1.
részajánlati
kör:
Vontatott
rövidtárcsa -
1 darab
2.
részajánlati
kör:
Szemenkénti
vetőgép - 1
darab
3.
részajánlati
kör:
Derékcsukló
s rakodógép
- 1 darab

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. augusztus 2021. december


