Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi közbeszerzési terve

1.

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

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

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

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Nemzeti
eljárásrend

Tervezett eljárás
fajtája

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

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

2022. Első
negyedév

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2022. Harmadik
negyedév

2.

A Pécsi "Világörökségi Negyed"
fejlesztése projekt keretein belül
interaktív audiovizuális kiállítási
tartalmak előállítása

A pályázat
keretén belül
az interaktív
audiovizuális
kiállítási
tartalmak
előállítása,
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)

2022. Első
negyedév

2022. november

3.

ZSÖK NKft. által üzemeltetett épületek
takarítása

A Zsolnay
Örökségkeze
lő Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
által
üzemeltetett
épületek
takarítása 4
részben, 36
hónap
időtartamban
. A részletes
feladatleírást
a
közbeszerzé
si
dokumentum
ok
tartalmazzák
.
1rész Kodály
Központ
takarítása:76
22Pécs,
Breuer
Marcell
sétány
4.alatti,
Kodály
Központ
épületében
2rész Zsolnay
Kulturális
NegyedEgyetemi
Negyed
takarítás:Egy
etemi
Negyedben
üzemeltetett
létesítménye
k

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2022. Első
negyedév

2025. Második
negyedév

(Diszpécser
Központ
(E01); PTE
MK (E0222); PTE
BTK (E25);
PTE MK,
Könyvtár
(E32-33);
PTE MK,
JESZ (E3474)
épületeiben
3rész Zsolnay
Kulturális
NegyedÉszaki
terület
takarítás:(Sik
orski ház
(E24);
Rendezvény
tér (E28,
E78); Bóbita
Bábszínház
(E30); M21es Galéria és
LK és
Ruhatár
(E31);
Közösségi
terek,
vizesblokkok
(E09, E10);
Tornyos ház
"Herkules
Műhely"
(E12);
Család és
Gyártörténeti
kiállítás
(E13);
"Kávézó"(Iro
dák) és
Zsolnay

Vilmos
dolgozó
szoba,
Szivarszoba
(E14);
Marketing
raktár, Ignác
ház,
tanterem
(E15);
Zsolnay
Shop,
American
Corner,
Irodák (E16);
Látványman
ufaktúra,
Rózsaszín
kiállítás
(E17-18);
Vendégház
(E09, E10,
E19, E28);
Zsolnay
Mauzóleum
7626 Pécs,
Vadász u.
8.),
4rész Belvárosi
telephelyek
takarítása:(M
űvészetek és
Irodalom
Háza (MIH)
7621 Pécs,
Széchenyi
tér 7-8.,
Boldogság
Háza 7621
Pécs,
Hunyadi
János utca
2. , Pécsi
Galéria 7621
Pécs,

Széchenyi
tér 14, Cella
Septichora
7621 Pécs,
Sétatér ,
Ókeresztény
Mauzóleum
7621 Pécs,
Szent István
tér , Apáca
utca 8.
sírkamra
7621 Pécs,
Apáca u. 8.,
Apáca utca
14. sírkamra
7621 Pécs,
Apáca u. 14.
Középkori
Egyetem
7621 Pécs,
Dóm tér ,
Kovács Béla
Emlékház
7634 Pécs,
Kovács Béla
u. 5.)
kézi- és gépi
rendszeres
és éves
nagytakarítá
si feladatok,
valamint
egyoldali
üvegfelület
külső-belső
ablaktisztítás
a, eseti
rendezvényh
ez
kapcsolódó
nappali és
éjszakai
takarítás

4.

ZSÖK Nkft. Épületeinek őrzés-védelmi
feladatai

Zsolnay
Kulturális
Negyed és
Kodály
Központ
őrzésvédelmi
feladatainak
ellátása

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2022. június

2023. Harmadik
negyedév

5.

ZSÖK NKft. Épületeinek karbantartása

A Zsolnay
Örökségkeze
lő Nonprofit
Kft által
üzemeltetett
létesítménye
k
meghatározo
tt
épületeiben,
épületeken
kívüli külső
területeken,
a
középfeszült
ségű,
erősáramú,
gépészeti,
légtechnikai
rendszerek
és trafók
karbantartási
,
hibaelhárítás
i, a
rendeltetéss
zerű
használat
során
keletkezett,
és nem a
kivitelező
garanciális
kötelezettség
vállalási
körébe
tartozó hibák
javítási
munkáinak
végzése, a
folyamatos
üzemfenntart
ás
biztosításáva
l.

Nemzeti
eljárásrend

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

2022. május

2023. Harmadik
negyedév

6.

ZSÖK GINOP - médiavásárlás

A nyertes
ajánlattevő
feladata a
Zsolnay
Örökségkeze
lő Nonprofit
Kft.
(továbbiakba
n: ZSÖK
NKft.) által
koordinált A
Pécsi
„Világöröksé
gi Negyed”
fejlesztése
projekt
kommunikáci
ós (és
marketingko
mmunikációs
) feladatai
ellátásának
támogatása
érdekében
tájékoztatás
céljából
történő
médiavásárl
ás és egyéb,
a
médiavásárl
áshoz
kapcsolódó
médiaügynö
kségi
szolgáltatás
(különösen
marketingko
mmunikációs
és egyéb
kommunikáci
ós
tevékenység,
archívumkés
zítés,
jelentések

Nemzeti
eljárásrend

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

2022. Második
negyedév

2022. Negyedik
negyedév

készítése)
biztosítása
és nyújtása a
ZSÖK NKft.
folyamatosa
n felmerülő
igényeinek
megfelelően,
amelynek
főbb
irányvonalai
az alábbiak:
• A Pécsi
„Világöröksé
gi Negyed”
fejlesztése
projekt
széleskörű
megismertet
ése,
elfogadtatás
a és
társadalmi
támogatottsá
gának
megteremtés
e, a lehető
legtöbb
fizetőképes
látogató
megszólítása
, helyi,
regionális,
országos és
nemzetközi
tömegkomm
unikációs
csatornán
keresztül.
•
Médiatervez
ési és
médiavásárl
ási, valamint
az ehhez
szükséges

ügynökségi
szolgáltatáso
k ellátása.
• A Pécsi
„Világöröksé
gi Negyed”
fejlesztése
pályázathoz
kapcsolódó
kommunikáci
ós és
marketingko
mmunikációs
feladatok
végrehajtása
érdekében
teljes körű,
szakszerű és
határidőre
történő
tájékoztatási
feladatok
megvalósítás
a, ezen belül
a
médiastratég
ia
megtervezés
e és
megvalósítás
a, valamint
ezen
tevékenység
ek
összehangol
ása,
kapcsolattart
ás a ZSÖK
NKft. ezen
területeinek
munkatársai
val, a
médiumok
képviselőivel
.
•A

feladatleírás
ban szereplő
médiatartalm
ak
előállítása,
gyártása.
•
Médiastratég
ia és
médiaterv
kidolgozása,
eszközök,
timing
meghatározá
sa A Pécsi
„Világöröksé
gi Negyed”
fejlesztése
pályázatban
megfogalma
zottakkal
összhangba
n, annak
végrehajtása
, kapcsolódó
ügynökségi
szolgáltatáso
k ellátása
•A
kiválasztott
médiafelület
ek
megvásárlás
a
•
Médiavásárl
ás,
ügynökség
által generált
reklám és prmegjelenése
k teljes
dokumentálá
sa,
támpéldányo
k gyűjtése,

rendszerezé
se és
átadása,
adathordozó
n való
rögzítés,
adathordozó
k átadása
• Fentiekkel
kapcsolatos
valamennyi
beszámoló
és jelentés,
médiaértékel
és,
megjelenése
k
igazolása.A
részletes
műszaki
leírást
és
feltételeket a
közbeszerzé
si
dokumentum
ok
tartalmazzák
.
Tervezetten
3db átfogó,
integrált több
médiatípuso
n futó
kampány a
projekthelysz
ínek
bezárásához
és
átadásához,
valamint a
kiállítási
tartalmak
elkészítéséh
ez illesztve.

