Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

Mennyisége

Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
megindításának,
Irányadó eljárásrend,
teljesítésének
illetve a
Tervezett eljárási típus
várható időpontja
közbeszerzés
vagy a szerződés
megvalósításának
időtartama
tervezett időpontja

I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás

II.1. Kiss Árpád
Általános Iskola
Dózsa György
Tagiskola
épületének
energetikai
felújítása

szegélyek,
párkányok
bontása, építése: 285,6 m
- fa nyílászáró szerkezetek
bontása: 543,18 m2
műanyag
homlokzati
nyílászárók beépítése: 244 db
Kbt. III. Rész szerinti
meglévő
beázások
eljárásrend
megszüntetése: 11 db
Hirdetmény közzététele
-105 KW-os kondenzációs fali
nélkül indított
gázkazánok
telepítése
a
tárgyalásos eljárás
kapcsolódó
épületgépészeti
csővezetékek,
szerelvények,
berendezések
szerelésével,
szigetelésével,
felületképzésével 5 db

2013. március

2013. szeptember

Homlokzati állvány készítése
szintenkénti
pallóterítéssel,
korláttal,
lábdeszkával:
2356,05 m2
Ablak
vagy
szemöldökpárkány
fedése
horganyzott
acéllemezből:
548,8 m
Kétvízorros
fallefedés
horganyzott acéllemezből, 70
cm
kiterített
szélességig:
535,26 m
- Fa nyílászáró szerkezetek
bontása: 910,37 m2
II.2. Szent Erzsébet Homlokzati
műanyag Kbt. III. Rész szerinti,
Idősek Otthona
nyílászárók elhelyezése: 418
eljárásrend
épületének
db
Hirdetmény közzététele
energetikai
- Csapadékvíz elleni szigetelés
nélkül indított
felújítása
alatti hőszigetelés készítés
tárgyalásos eljárás
polisztirolhab
lemezzel:
2513,72 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés
alsó és záró rétege, polimer
bitumenes
lemezzel
a
kapcsolódó
villámvédelmi
munkák elvégzésével: 2685 m2
- Hőszigetelő homlokzati
bevonat készítése, egy réteg
polisztirolhab
tábla
felragasztása után tapaszba
ágyazott üvegszövet erősítésű
vékonyvakolattal: 1343,23 m2

2013. március

2013. szeptember

II.3. Kerékpárút
kiépítése
Balassagyarmat
belterületi
szakaszán

Kbt. III. Rész szerinti,
~ 4 km-es belterületen
eljárásrend
szakaszon újonnan kiépített, Hirdetmény közzététele
illetve már meglévő burkolaton
nélkül indított
tárgyalásos eljárás

2013. június

2013. szeptember

Hirdetmény közzététele
nélküli

2013. november

2013. december

Statikai okok miatti áttervezés, Hirdetmény közzététele
megváltozott műszaki tartalom
nélküli

2013. november

2013. december

III.1. FIDIC
mérnöki és műszaki
ellenőri feladatok
ellátása
Belterületi elosztóhálózat:
Kbt. III. Rész szerinti,
„Balassagyarmat
6.723 fm, külterületi
Hirdetmény közzététele
város és térsége
távvezeték: 11.028 fm,
nélküli tárgyalásos
ivóvízellátásának
csomópont rekonstrukció: 6 db
eljárás
rekonstrukciója
(SH/3/30)”
című projekttel
kapcsolatban

2013. április

2015. november

2013. február

-

2013. szeptember

2013. december

II.4. Városközpont
I. ütem kiegészítő
építési munkák
II.5. Városközpont
II. ütem
(művészkávézó)
építési beruházás

Szerb utca és környező utcák
felújítása

III. Szolgáltatásmegrendelés

III.2. Központi
háziorvosi ügyeleti
feladatok ellátása

Központi Háziorvosi ügyelet

Kbt. III. Rész szerinti,
Hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos
eljárás

III.3.Földgáz és
villamos energia
beszerzés

Földgáz és villamos energia
beszerzés

Közpo+ntosított
közbeszerzés

IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió

