Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

1.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
által üzemeltetett, részben műemléki
létesítményekben épületgépészet –
villamosság – klíma- légtechnika - trafó
karbantartási és üzemfenntartási
tevékenység, valamint általános épület
karbantartás ellátása

Zsolnay
Kulturális
Negyed –
Kodály
Központ –
Belvárosi
létesítménye
k (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
gépészetivillamoslégtechnikai általános
épület – trafó
karbantartási
feladatok
folyamatos
ellátása;
építőmesteri
feladatok
ellátása, az
új és
meglévő
épületek,
épületrészek
,

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. július

2022. december

épületfelújítá
si,
korszerűsíté
si feladatok
ellátása
valamint
építőmesteri
feladatok és
épületgépés
zeti és
villanyszerel
ési feladatok
ellátása

2.

3.

E78 könnyűzenei koncerthelyszín
fejlesztése

Az E78
könnyűzenei
koncerthelys
zín kapcsán
hang, fény
és
színpadtech
nikai
eszközök
beszerzése

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése projekt keretein belül
marketing tevékenységek elvégzése

A keretein
belül
marketing
tevékenység
ek elvégzése
(egyedi
marketing
eszközök,
imázs
kaidvány,
outdoor,
online és
offline
megjelenése
k, rádiós és
tv
hirdetések)

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. július

2021. december

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. augusztus

2022. december

4.

5.

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése

A Pécsi
"Világöröksé
gi Negyed"
fejlesztése,
GINOP7.1.6-162017-00006
projekt
keretén belül
a Cella
Septichora
projektelem
vonatkozásá
ban építési
kivitelezési
és az előírt
restaurátori
munkák,
valamint
interaktív
elemek
beépítése
valósul meg.

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése projekt keretein belül hardver
eszközök beszerzése

A pályázat
keretén belül
az interaktív
audiovizuális
kiállítási
tartalmak
hardver
részének
beszerzése
a Cella
Septichora,
Ókeresztény
Mauzóleum
és Apáca u.
8.
projekteleme
k
viszonylatáb
an.

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. szeptember

2022. december

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. október

2022. március

6.

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése projekt keretein belül
szoftveres tartalmak készítése,
beszerzése

A pályázat
keretén belül
az interaktív
audiovizuális
kiállítási
tartalmak
szoftveres
részének
fejlesztése, a
konkrét
tartalmak
létrehozása
megalkotása
(pl. 3d
rekonstrukci
ók,
applikáció
fejlesztés,
animációs
tartalmak
készítése) a
Cella
Septichora,
Ókeresztény
Mauzóleum
és Apáca u.
8.
projekteleme
k
viszonylatáb
an.

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. november

2022. június

7.

Pécsi Kodály Központ Hostess
szolgáltatás ellátása

A Kodály
Központ
hostess
szolgáltatása
tervezett
rendezvényn
apok
függvényébe
n. A
koncertterem
hez
kapcsolódó
standard
létszám
elvárások:
Teljes
nézőtéri
kihasználtsá
g mellett
(700-999 fő
vendég):
20 fő
hostess, 1 fő
vezetőhostess, 6 fő
szezonális
ruhatáros
Részleges
kihasználtsá
g esetén
(emeleti
karzat
megnyitása
nélkül):
16 fő
hostess, 1 fő
vezetőhostess, 4 fő
szezonális
ruhatáros
Minimum
létszám (500
fő vendég
alatt):
- 10 fő
hostess, 1 fő

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. november

2023. december

vezetőhostess, 2 fő
szezonális
ruhatáros
A
koncertterem
ben
megvalósuló,
de nem
koncert
jellegű, vagy
nem a
koncertterem
ben zajló
értékesített
rendezvénye
k esetében
egyedi
létszámigény
t
érvényesíthe
t, és a
standard
hostess
létszámoktól
a résztvevő
közönség
létszámától
függetlenül
eltérhet a
Megrendelő,
amit
legalább 48
órával az
eseményt
megelőzően
állapíthat
meg.

8.

ZSÖK NKft üzemeltetésében levő
épületek takarítása

Zsolnay
Örökségkeze
lő Nonprofit
Kft.
üzemeltetés
ében levő
épületek
takarítási
munkái 1. A
Kodály
Központ
takarítása 2.
Zsolnay
Kulturális
Negyed
részét
képező
Diszpécser
központ és
Karbantartás
i
iroda /a
Menza
területének
kivételével,
PTE
Művészeti
Kar, PTE
Bölcsészettu
dományi kar,
PTE
Művészeti
kar és
könyvtár,
PTE
Művészeti
kar és JESZ
takarítása 3.
Zsolnay
Kulturális
Negyed
részét
képező
Sikorski ház,
Rendezvény
tér, Bóbita

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2021. november

2024. november

Bábszínház,
Pécsi
Galéria,
Látogatóköz
pont,
Zsolnay
Kulturális
Negyed
részét
képező,
irodák,
Tornyos ház
– kivéve a
bérlemények
,
Gyártörténeti
kiállítás,
Marketing
raktár, EÜ
szoba,
lépcsőház,
American
Corner,
Közforgalmú
folyosók,
vizes
blokkok,
Látványman
ufaktúra,
Rózsaszín
kiállítás,
vendégház
takarítása 4.
Zsolnay
Örökségkeze
lő Nkft.
kezelésében
lévő
Művészetek
Háza,
Boldogság
Háza, Pécsi
Galéria,
Cella
Septichora,
Középkori

Egyetem
ingatlanok
takarítása

