Csepreg Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

1.

Turisztikai információs pont és közösségi
tér kialakítása a Bük-Csepreg közös
turisztikai attrakciófejlesztés című és
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004
azonosító számú pályázat keretében

Építészet
Bontások,
padlóbontás,
falbontások,
vizesblokk
bontása:
Lapburkolato
k bontása 60
m2, belső
nyílászárók
bontása
összesen 32
db,
aljzatbontás
109 m2,
téglafalak
bontása 22
m3
Válaszfalak
készítése
gipszkartonb
ól, festve,
glettelve:
Válaszfal
szerelése 2
db,
gipszkarton
szerelése 89
m2,
glettelésfestés 160
m2 Áthidalók
készítése,
befalazások,
glettelés,
festés:
Áthidaló
51db,
vakolatkészít
és 100m,
festés 530
m2, laminált
parketta 61
m2
Vizesblokk
válaszfalaina

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. február

2020. december

k készítése:
Gipszkarton
fal 54 m2,
gipszkarton
fal glettelése
27 m2
Vizesblokk
burkolása:
Aljzatkiegyen
lítéspadlólap 25
m2,
Csempeburk
olat 86 m2
Előkészítő
helyiségei,
hidegburkolá
sa, festése:
Aljzatkiegyen
lítéspadlólap 30
m2, csempe
129 m2,
festés 35 m2
Kávézóburko
lás:
Kávézóburko
lás 130 m2,
taktilis sáv
17 m
Kávézó:
Álmennyezet
92 m2,
gipszkarton
mennyezet
100 m2,
bútorszerelé
s 3db, belső
nyílászáró
13 db, külső
nyílászáró
16 db,
Terasz tető,
5750 Kg,
Terasz
padozat

készítése 31
m2, vinotéka
pult 1db,
rámpa
Gépészet
Központi
fűtés
szerelése:
fűtési
vezetékszere
lés,
szerelvényez
és, radiátor
21 db
Szellőzés:
szellőzőrend
szerek
szerelése,
ventilátor
4db,
vízellátás:
fűtési és
ivóvíz
vezetékszere
lés,
mosogató
3db, mosdó
6 db,
zuhanytálca
2db, wc 5db,
piszoár 4 db,
csaptelepek
10db
Villamos
Bontási
munkálatoto
k,
elektromos
szerelési
munkálatok,
lámpatestek
szerelése,
elosztóberen
dezések

2.

3.

A csepregi óvoda és a közösségi
szolgáltató központ épületenergetikai
fejlesztése (TOP-3.2.1-16-VS1-201700016) - építési beruházás

A csepregi
óvoda és a
közösségi
szolgáltató
központ
épületenerge
tikai
fejlesztése
keretében
szigetelés,
épületgépés
zeti
munkálatok

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. május

2021. március

A csepregi muvelodési ház,
egészségház és önkormányzati hivatal
energetikai korszerusítése (TOP-3.2.116-VS1-2017-00011) építési beruházás

A csepregi
muvelodési
ház,
egészségház
és
önkormányz
ati hivatal
energetikai
korszerűsíté
se keretében
szigetelési,
épületgépés
zeti,
munkálatok.

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. június

2021. szeptember

4.

Közétkeztetési szolgáltatások
beszerzése

Bölcsödei
étkeztetés:
gyermek
adag reggeli:
11800 adag,
gyermek
adag tízórai:
11800 adag,
gyermek
adag ebédi:
11800 adag,
gyermek
adag reggeli:
11800 adag,
Óvodai
étkeztetés
gyermek
adag: tízórai
160550
adag, ebéd
160550
adag,
uzsonna
160550
adag.
Iskolai
étkeztetés
gyermek
adag: tízórai
55000 adag,
ebéd 150000
adag,
uzsonna
37000 adag.
Kollégiumi
Iskolai
étkeztetés
gyermek
adag: reggeli
40000 adag
tízórai 19000
adag, ebéd
49000 adag,
uzsonna
19000 adag
tízórai 40000

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. január

2025. március

adag.
Szünidei
általános
iskolai
étkeztetés
gyermek
adag: ebéd
3300 adag.
Szociális
étkeztetés
felnőtt adag:
ebéd 34500
adag, ebéd
kiszállítással
18400 adag.
Felnőtt adag:
tízórai 43800
adag, reggeli
43800 adag,
ebéd 43800
adag,
uzsonna
43800 adag,
vacsora
43800 adag.

