ZSOLNAY ÖRÖKSÉG KEZELŐ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI TERV
2021. év

Időbeli ütemezés
A
közbeszerzé
s tárgya

A közbeszerzés megnevezése
(esetleg mennyisége)

építési
beruházás

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit
Kft. által üzemeltetett, részben
műemléki létesítményekben Hi-fog
rendszer és liftek karbantartási,
üzemfenntartási és építőmesteri
munkái

építési
beruházás

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése

árubeszerzé
s

szolgáltatás
megrendelés
e

az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

2021. május

2022.12.31

nem

nem

nem

Uniós eljárásrend - Nyílt
eljárás

2021. november

2022.12.31

nem

nem

nem

nemzeti értékhatár
szerinti közbeszerzési
eljárás

nyílt eljárás

2021. május

2021.12.31

nem

nem

nem

Uniós eljárásrend

Uniós eljárásrend - Nyílt
eljárás

2021. november

36 hónap

nem

nem

nem

CPV kód
(főtárgy)

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

45000000-7

nemzeti értékhatár
szerinti közbeszerzési
eljárás

112.§ b), nemzeti, nyílt

A Pécsi "Világörökségi Negyed" fejlesztése, GINOP-7.1.616-2017-00006 projekt keretén belül a Cella Septichora
projektelem vonatkozásában építési kivitelezési, előírt
restaurátori munkák, valamint a interaktív elemek
beszerzése és beépítése valósul meg.

45262690-4

Uniós eljárásrend

E78 könnyűzenei koncerthelyszín
fejlesztése

Az E78 könnyűzenei koncerthelyszín kapcsán hang, fény
és színpadtechnikai eszközök beszerzése

32342400-6

ZSKN látogatóterek, vendégház
takarítása

Zsolnay Kulturális Negyed részét képező Sikorski ház,
Rendezvény tér, Bóbita Bábszínház, Pécsi Galéria,
Látogatóközpont, Zsolnay Kulturális Negyed részét
képező, irodák, Tornyos ház – kivéve a bérlemények,
Gyártörténeti kiállítás, Marketing raktár, EÜ szoba,
lépcsőház, American Corner, Közforgalmú folyosók, vizes
blokkok, Látványmanufaktúra, Rózsaszín kiállítás,
vendégház takarítása Részekre bontás mellőzése: a
szolgáltatás egy intézmény területén kerül
megvalósításra,mely funkcionális egységet alkot és a
közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség
követelményével nem összeegyeztethető, mert
munkaszervezés hatékonyságából fakadó
költségcsökkenés így érvényesíthető. [Kbt. 61.§ (4)
bekezdés]

90911200-8

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Zsolnay Kulturális Negyed – Kodály Központ – Belvárosi
létesítmények (Cella Septichora, Művészetek és Irodalom
Háza, Boldogság Háza, Középkori Egyetem, Ókeresztény
Mauzóleum, Pécsi Galéria, Apáca utcai sírkamrák, Kovács
Béla Emlékház ) területén 2021-2022. évben tervezett
épület gépészeti-villamos-légtechnikai - általános épület –
trafó karbantartási feladatok folyamatos ellátása;
építőmesteri feladatok ellátása, az új és meglévő épületek,
épületrészek, épületfelújítási, korszerűsítési feladatok
ellátása valamint építőmesteri feladatok és
épületgépészeti és villanyszerelési feladatok ellátása

Előzetes összesített
tájékoztató közzétételére
Kizárólagos Központosíto
ügyvédi
tt
tevékenységne közbeszerzés sor került- amennyiben
e vagy
sor került, a
k minősülő
i körbe
sor kerülpontos
szolgáltatás
tartozik
e
hivatkozás

