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KÖZBESZERZÉSI TERVE
1. sz. módosítás

Építési beruházás

1.

Beszerzés tárgya

Új Szekszárdi Sportuszoda építése

Beszerzés tervezett
mennyisége

A meglévő strand- és élményfürdő területének dél-keleti részén, a meglévő
főépülethez kapcsolódó sportuszoda teljeskörű megvalósítása kiviteli
tervdokumentációban és az építési engedélyben előírtaknak megfelelően.
A meglévő strand- és élményfürdő területének dél-keleti részén, a meglévő
főépülethez kapcsolódó sportuszoda teljeskörű megvalósítása kiviteli
tervdokumentációban és az építési engedélyben előírtaknak megfelelően.
A Létesítmény 25 m x 33 m –es, 2,20 m vízmélységű nagymedencét és a 8 m
x 16 m -es 0,8 m vízmélységű tanmedencét magába foglaló háromszintes
épület. A pinceszinten gépészet és az öltözők, a földszinten előcsarnok,
átjárók a meglévő épületbe, büfé, a medencék, szaunák, illemhelyek,
tárolók, irodák és orvosi szoba, az emeleten lelátók és irodák kerültek
elhelyezésre. Az épület előcsarnokában személyfelvonó létesül.
Az ingatlanon 24 db parkoló, a szomszédos közterületen 27 db + 2 db
akadálymentes parkoló épül.
A tervezett új uszoda beépített alapterülete: 2.457,3 m2. (Meglévő beépítés1.334 m2}, összesen: 3.791,30 m2. A tervezett épület 3 szintes összesen
5.549 m2.
Rendelkezésre álló fedezet: nettó 2.325.254.671,- Ft

Irányadó eljárásrend:

Közösségi

Tervezett eljárás fajtája

nyílt

Beszerzés forrása

Tao pályázat és Modern Városok Program

Beszerzés tervezett
indítása (negyedév)

2017. IV. n. é.

Beszerzés tervezett
indítása (hónap)

december

Szerződés teljesítésének
várható időpontja (év)

2019.

Szerződés teljesítésének
várható időpontja
(negyedév)

III.

Beszerzésért felelős

Szekszárdi Sportközpont Nkft. / Szervezési Igazgatóság

Beszerzés lebonyolítója

SZMJV Önkormányzata / Szekszárdi Sportközpont Nkft. / Dr. Turi Ákos
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
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Árubeszerzés

2.

Beszerzés tárgya

Jégpálya folyadékhűtő beszerzése

Beszerzés tervezett
mennyisége

1 db új jégpálya hűtő beszerzése és beüzemelése:
1 db legalább 180 kW teljesítményű, +25 ºC környezeti hőmérsékletig új
folyadékhűtő beszerzése és a folyadékhűtő rákötése az osztó-gyűjtőre
Kizárólag új, első üzembe helyezésű áru ajánlható meg, mely megfelel a
vonatkozó európai irányelveknek, valamint a hazai jogi szabályozásnak,
szabványoknak. A beszerzés magában foglalja az áruk teljesítési helyszínre
történő szállítását, a teljes körű telepítését, üzembe helyezését, és az eszköz
osztó-gyűjtőre történő rákötését.
becsült érték: nettó 19.600.000,- Ft

Irányadó eljárásrend:

Nemzeti

Tervezett eljárás fajtája

Kbt. 113. § szerinti Nyílt

Beszerzés forrása

Tao és saját forrás

Beszerzés tervezett
indítása (negyedév)

III. n. é.

Beszerzés tervezett
indítása (hónap)

július

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja (év)

2018.

Szerződés teljesítésének
várható időpontja
(negyedév)

IV.

Beszerzésért felelős

Szekszárdi Sportközpont Nkft. / Szervezési Igazgatóság

Beszerzés lebonyolítója

Szekszárdi Sportközpont Nkft. / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó
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