Veszprémi Szakképzési Centrum
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

Tanulói
eszközök
beszerzése
az alábbiak
szerint:

Tanulói eszközök beszerzése
1.

Az eljárás tévesen került berögzítésre a
2020. tervbe, helyesen a 2019. évi
közbeszerzési terv részét képezi.

1. rész
Elektronika,
robotika:
Elektronikai
és robotikai
eszközök 45
tételben,
összesen
360 darab
2. rész Kézi
és
elektromos
szerszámok:
Kézi és
elektromos
szerszámok
37 tételben,
összesen
192 darab
3. rész
Sporteszköz
ök:
Sporteszköz
ök 74
tételben,
összesen
787 darab
4. rész
Könyvek,
munkafüzete
k,
hangszerek:
Könyvek,
munkafüzete
k,
hangszerek
56 tételben,
összesen
111 darab
5. rész:

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
eljárás

2020. november

2020. március

Egyéb
oktatási
eszközök,
kellékek
Egyéb
oktatási
eszközök,
oktatási
kellékek 29
tételben,
összesen
484 darab

2.

3.

Informatikai eszközök beszerzése 1.

Notebook 72
db, monitor
190 db,
tablet 30 db

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. március

2020. június

Informatikai eszközök beszerzése 2.

1. rész:
projektor 20
db
2. rész:
multifunkciós
printer 1 db
3. rész:
tablet 25 db
4. rész:
mobiltelefon
1 db,
interaktív
érintőképern
yő 4 db,
fejhallgató
100 db

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. április

2020. június

Informatikai eszközök beszerzése 3.

NAS 6 db,
háttértár
(HDD, SSD)
10 db,
hálózati
kapcsolók
(AP, router,
switch) 25
db, RACK
szekrény 1
db, ventilátor
panel 1 db

5.

Nemzeti
eljárásrend

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

2020. április

2020. június

Informatikai eszközök beszerzése 4.

Monitor 105
db, asztali
PC 169 db,
notebook 48
db, szerver 3
db, táblagép
6 db, passzív
hálózati
eszközök
UPS 1 db,
switch 4 db

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. április

2020. június

6.

Notebookok beszerzése GINOP-6.1.3.
pályázati forrásból

12 db
Notebook

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2020. június

2020. október

7.

40 db notebook beszerzése a Veszprémi
Szakképzési Centrum részére GINOP6.2.3-17-2017-00001 pályázati forrásból

40 db
notebook

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2020. szeptember

2020. december

8.

Energiahatékonysági projekt
megvalósítása, szolgáltatási szerződés
keretében végzett
világításkorszerűsítéssel a Fényes Okos
Iskolák program keretében

5 db
intézmény
vonatkozásá
ban
világításkors
zerűsítés

Uniós eljárásrend

Hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2020. november

2032. december

4.

9.

Veszprémi SZC Ipari Technikumban,
valamint a Veszprémi SZC Öveges
József Technikum és Kollégiumban
takarítási feladatok

1.rész:
Veszprémi
SZC Ipari
Technikumb
an takarítási
feladatok
ellátása:
Takarítandó
területek:
• Földszint
főépület:
1128 m2
• Főépület
Emelet I.:
949m2
• Főépület
Emelet II.:
954 m2
• Földszint
(vegyész):
705 m2
• I.-II. emelet
(vegyész):
983 m2
• Északkeleti
szárny: 712
m2
Mindösszese
n: 5 431 m2
Szaniter
berendezése
k:
• 60 db wc,
• 44 db
mosdó
csapteleppel,
• 28 db
pissoir,
• 10 db
zuhanytálca.
Folyamatos
takarítás:
Augusztus
15. – Június
15. Előírt

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Negyedik
negyedév

2024. Első
negyedév

munkarend a
rendszeres
és ügyeletes
takarítási
tevékenység
re, a
folyamatos
ellátottság
érdekében
heti 5 nap:
Hétfőtől
péntekig:
• 2 fő 6:30
órától 14:30ig;
• 6 fő 14:30
órától 20:30ig.
Nyári
időszakban:
Június 16. –
augusztus
14. –
nagytakarítá
s, irodák
napi
takarítása.
A
tanműhelyek
eszközeinek,
berendezése
inek
technológiai
takarítása
nem tartozik
az
ajánlattétel
tárgyába.
Az ajánlat
foglalja
magába a
felületekhez
igazodó

teljes körű
tisztítószer
felhasználást
.A
vegyszerek,
tisztítószerek
biztonsági
adatlapjai a
helyszínen
elérhetőek
legyenek. Az
ajánlat
tartalmazza
továbbá:
szemeteszsá
kot,
takarításhoz
szükséges
eszközöket.
Tanári
helyiségek
és mosdók
kellék igénye
havonta:
3x0,5L
mosogatósz
er, 6 db
Vileda
mosogatószi
vacs, 6db
Vileda
Breazy
törlőkendő, 6
flakon wc
illatosító, 6db
intim
törlőkendő
tartó töltése
havonta 1
csomag
tasak kellék.
Higiéniai
anyag
meghatározá
sa:

Szeptember.
– Június
időszakban
havonta 24
tekercs Tork
T4
kistekercses
wc papír, 80
tekercs
19cm wc
papír,
Július –
augusztus
hónapokban:
24 tekercs
Tork T4
kistekercses
wc papír, 10
tekercs
19cm wc
papír,
Szappanada
goló töltése:
hetente két
alkalommal
24 x 0,5L.
Kéztörlő
papír
havonta 1
karton
250lap x
20csg Z
hajtogatott.
2.Veszprémi
SZC Öveges
József
Technikumb
an és
Kollégiumba
n takarítási
feladatok
ellátása:
Takarítandó
területek:
• Földszint:

2108 m2
• Emelet I.:
786 m2
• Emelet II.:
502 m2
• Emelet III.:
562 m2
• Sárga
épület: 398
m2
•
Számítástec
hnika épület:
264 m2
Mindösszese
n: 4 620 m2
Szaniter
berendezése
k:
• 39 db WC,
• 23 db
pissoir,
• 4 db
zuhanyzó,
• 35 db
mosdó.
Folyamatos
takarítás:
Augusztus
15. – Június
15. Előírt
munkarend a
rendszeres
és ügyeletes
takarítási
tevékenység
re, a
folyamatos
ellátottság
érdekében
heti 5 nap:
Hétfőtől
péntekig:

• 2 fő 6:30
órától 14:30ig;
• 6 fő 14:30
órától 20:30ig.
Nyári
időszakban:
Június 16. –
augusztus
14. –
nagytakarítá
s, irodák
napi
takarítása.
A
tanműhelyek
eszközeinek,
berendezése
inek
technológiai
takarítása
nem tartozik
az
ajánlattétel
tárgyába.
Az ajánlat
foglalja
magába a
felületekhez
igazodó
teljes körű
tisztítószer
felhasználást
.A
vegyszerek,
tisztítószerek
biztonsági
adatlapjai a
helyszínen
elérhetőek
legyenek. Az
ajánlat
tartalmazza

továbbá:
szemeteszsá
kot,
takarításhoz
szükséges
eszközöket.
Tanári
helyiségek
és mosdók
kellék igénye
havonta:
3x0,5L
mosogatósz
er, 6 db
Vileda
mosogatószi
vacs, 6 db
Vileda
Breazy
törlőkendő, 4
flakon wc
illatosító, 6db
intim
törlőkendő
tartó töltése
havonta 1
csomag
tasak kellék.
Higiéniai
anyag
meghatározá
sa:
Szeptember.
– Június
időszakban
havonta 30
tekercs Tork
T4
kistekercses
wc papír, 60
tekercs
19cm wc
papír,
Július –
augusztus

hónapokban:
24 tekercs
Tork T4
kistekercses
wc papír, 10
tekercs
19cm wc
papír,
Szappanada
goló töltése:
hetente egy
alkalommal
24 x 0,5L.
Kéztörlő
papír
havonta 1
karton
250lap x
20csg Z
hajtogatott.

