
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2020. ÉVI

KÖZBESZERZÉSI TERVE

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama

I. Árubeszerzés

Székesfehérvár MJV Önkormányzata számára mentési 

kapacitás növelése érdekében storage-ok beszerzése 8 db storage Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. július

a szerződés 

megkötésétől 

számított 2 hónap

Térfigyelő kamerarendszer tervezése, szállítása, 

telepítése és üzembe helyezése szállítási szerződés 

keretében 20-30 db kamera Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. június

a szerződés 

megkötésétől 

számított 5 hónap

Vadmadárgondozó orvostechnológiai eszközbeszerzése

1 darab Altatógép, Belgyógyászati műszerek, eszközök: lázmérő 2darab, altatómaszkok 8 darab, karomvágó olló 2 darab, légcsőtubus 8 darab, pupillalámpa 2 

darab, melegítő párna 2 darab, konyhai mérleg 1 darab, 2 darab Fonendoszkóp, 10 darab Germicid lámpa, 1 darab Hematológiai és 1 darab biokémia automata, 1 

darab Inkubátor, 1 darab Keltetőgép, Ketrecsor, 1 darab Microchipleolvasó, 1 darab Mikroszkóp, 1 darab Műtéti őrzőmonitor, 1 darab Műtőasztal, 1 darab 

Műtőlámpa, 1 darab Röntgen, 1 darab digitális képolvasó, Sebészeti kéziműszerek, 1 darab Sebészeti szívó, 1 darab Sterilizáló, 1 darab Vizsgálóasztal, 

Vizsgálólámpa: 1 darab mobil és 1 darab mennyezeti kialakítású, 2 darab röntgen védőkötény csattal, 2 darab röntgen pajzsmirigyvédő gallér, 2 pár röntgen kesztyű 

a dokumentáció mellékletét képező ártáblázatban részletezettek szerint. Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. február

a szerződés 

megkötésétől 

számított 3 hónap

Bútorok beszerzése az Innovatív Szociális Szolgáltató 

Központ kialakítása projekt keretében Tervezés alatt Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. augusztus

a szerződés 

megkötésétől 

számított 3 hónap

Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása 

tárgyú projekt keretében eszközbeszerzés 1 db játszóeszköz beszerzése Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. május

a szerződés 

megkötésétől 

számított 2 hónap

II. Építési beruházás

Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében 

közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem.

1 rész: Homoksor burkolatfelújítása, ivóvízvez. átépítétés:

Tervezett építési hossz: 1045 fm Átlagos út burkolatszélesség: 5,0 m Kopóretegcsere: 5767 m2 Teljes burkolat pályaszerkezet átépítése (térkő pályaszerkezet 

cseréje, lokális hibák, korrekciók és szegély átépítésből adódóan): 1365 m2 „K” szegélyátépítés hossza: 325 fm Folyóka átépítés hossza: 505 fm Süllyesztett szegély 

építés hossza: 1160 fm Lokális vízmegállás megszüntetése meglévő zárt csapadékcsatornára való új víznyelő létesítéssel gerincvezetéken létesítendő aknába kötve: 

2 db Padkaépítés zúzottkő anyagból: 261 m3 Meglévő kapubejárók helyreállítása, szintbeigazítása vegyesen zúzottkő, aszfalt illetve térkő burkolat: 1017 m2 

Zöldterület rendezés humuszterítéssel, füvesítéssel: 3750 m2 Burkolat szerkezet (kopórétegcsere): - 4 cm AC-11 kopó - 0-2 cm AC-11 kötő kiegyenlítő réteg - 4 cm 

vtg.-ban mart meglévő pályaszerezet - meglévő pályaszerkezet Burkolat szerkezet (teljes pályaszerkezetcsere): - 4 cm AC-11 kopó - 5 cm AC-16 kötő réteg - 15 cm 

Ckt-4 alapréteg - 20 cm zúzottkő útalap Vízbekötések cseréje (összesen 58 db): 6 db D32/KPE bekötés 38,0 fm; 50 db D25/KPE bekötés 307,0 fm; 2 db D90/KPE 

bekötés 118,0 fm. További információ a részletes dokumentációban található.

2 rész: Csíkvári út parkolóépítés II ütem:

Parkolóépítés Tervezett parkolóállások száma: 90 db Talajcsere: 819,6 m3 Útterület, aszfalt pályaszerkezet: 1042 m2 Parkolófelület térkő pályaszerkezet: 1104 m2 

Járdafelület térkő pályaszerkezet: 574,4 m2 Szegélyépítés hossza: 1073 fm Csapadékcsatorna építés DN250: 33,0 fm Csapadékcsatorna építés DN300: 82,1 fm 

Csapadékakna építése: 6 db Rézsűrendezés: 165 m3 Zöldterület rendezés humuszterítéssel, füvesítéssel: 1390 m2 Útburkolat szerkezet (aszfalt pálya): - 5 cm AC-

11 kopó jelű kopóréteg - 6 cm AC-16 kötő jelű kötőréteg - 25 cm FZKA zúzottkő alap - 30 cm M50 zúzottkő talajcsere és 10 cm helyi anyag cementtel stabilizálva - 

tömörített talaj Parkoló burkolat szerkezet (térkő pályaszerkezet): - 8 cm beton térkő (szürke színű „Mecsek”) - 3 cm 2/5 ágyazó zuzalék - 25 cm FZKA zúzottkő 

alap - 30 cm M50 zúzottkő talajcsere és 10 cm helyi anyag cementtel stabilizálva - tömörített talaj Járda burkolat szerkezet (térkő pályaszerkezet): - 6 cm beton 

térkő (szürke színű hasábkő) - 3 cm 2/5 ágyazó zuzalék - 20 cm FZKA zúzottkő alap - 30 cm M50 zúzottkő talajcsere és 10 cm helyi anyag cementtel stabilizálva - 

tömörített talaj Parkoló közvilágításának kialakítása Épülő parkoló területét lefedő közvilágítás terv készítése, és kivitelezése kapcsolódva az I ütemben kialakított 

közvilágítási hálózathoz. Tervezett lámpaoszlopok száma: 4 db Tervezett lámpatestek száma: 7 db További információ a részletes dokumentációban található. Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. január

a szerződés 

megkötésétől 

számított 8 hónap

Székesfehérvár, Déli összekötőút építése'20

„A” jelű út kiépítése: 3.399 m, 4 db körforgalmi csomóponttal, 2 vasútvonal feletti közúti felüljáróval, kerékpáros létesítménnyel, csapadékvíz elvezetés 

kiépítésével, valamint közmukiváltásokkal; „A3”jelű út kiépítése: 933 m, kerékpáros létesítmény, valamint csapadékvíz elvezetés kiépítésével, valamint 

közműkiváltásokkal; „A2” jelű út felújítása 803 m Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 30 hónap

Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna 

felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. 

szakasz

DN 1400 ÜPE cső: 190 fm DN 1200 ÜPE cső: 293 fm DN 1000 ÜPE cső: 199 fm DN 300 KG-PVC cső: 53,6 fm új víznyelő bekötés: 280,1 m Részletek a 

műszaki dokumentációban. Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 7 hónap

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend

A tervezett eljárás 

fajtájaA közbeszerzés tervezett mennyisége

Időbeli ütemezés

1. oldal
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Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése 2.

Szekfű Gyula utcai orvosi rendelő teljes felújítása és akadálymentesítése. Földszinten 4 db háziorvosi rendelő (91,07 m2) és akadálymentes mosdó (6,63 m2) 

kialakítása, lift telepítése. I. emeleten 5 db fogorvosi rendelő (85,28 m2), II. emeleten 3 db fogorvosi rendelő (51,21 m2) kialakítása. Az épület energetikai 

korszerűsítése, homlokzati felületének hőszigetelése (374 m2), homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszerkezet átépítése, új fedés (320 m2) kialakítása. Teljes villamos 

és gépészeti rendszer felújítása, távhőre történő rácsatlakozása. Tűzvédelmi rendszerek (tűzjelző, föld feletti tűzcsap) kiépítése. További információ a 

dokumentációban. Részajánlattétel kizárásának indoka: a kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén 

összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért, az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is 

hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési 

hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági ésszerűség és a technikai megvalósíthatóság az 

egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel 

vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja. Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 12 hónap

Székesfehérvár, C-2-1-1 Budai út felső szakaszán 

csapadék gerinccsatorna kiépítése, valamint Palotavárosi 

tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – II. 

ütem mederburkolás

1. rész: C-2-1-1 Budai út felső szakaszán csapadék gerinccsatorna kiépítése: - csapadékcsatorna gerincvezeték építése: 220,4 fm hosszban - kerékpárút helyreállítás: 

416 m2 hosszban - 3 cm AC-11 aszfalt kopóréteg (a meglévő kerékpárút teljes szélességében) - 15 cm Ckt rtg. - 15 cm FZKA rtg. - a tervezett kerékpárút teljes 

pályaszerkezet cserével készül, miután megépül, az aknafedlapokat szintbe kell helyezni. A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg 

érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni. A kivitelezés végeztével, a 

megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni. A részletes mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza. 2. rész: Palotavárosi tavak és Varga-csatorna 

vízgazdálkodási fejlesztése – II. ütem mederburkolás Kivitelezés mennyisége (részletesen) a II. ütemre vonatkozóan, amely a Varga csatorna 0+528 km szelvényéig 

található létesítményekre vonatkozik, kiegészítve az 5T jelű zsilip felújításával. 1. KT-DN600 típusú zsilip felújítása 1 db 2. Mederrendezés II/80/115 

mederelemekkel ~503 m 3. Betonba ágyazott idomított terméskő burkolat ~60 m 4. Meglévő mederlap burkolat jókarba helyezése ~5 m 5. Áteresz homlokfal 

építése, korláttal a terv szerint 2 db A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-

közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni. A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját is el kell készíteni. 2. 

rész: Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztése – II. ütem mederburkolás Kivitelezés mennyisége (részletesen ) a II. ütemre vonatkozóan, 

amely a Varga csatorna 0+528 km szelvényéig található létesítményekre vonatkozik, kiegészítve az 5T jelű zsilip felújításával. 1. KT-DN600 típusú zsilip felújítása 

1 db 2. Mederrendezés II/80/115 mederelemekkel ~503 m 3. Betonba ágyazott idomított terméskő burkolat ~60 m 4. Meglévő mederlap burkolat jókarba helyezése 

~5 m 5. Áteresz homlokfal építése, korláttal a terv szerint 2 db A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 

kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni. A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási 

dokumentációját is el kell készíteni. Nemzeti

Hirdetmény nélküli nyílt 

(A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik rész, 

115. § (1) bekezdés 

szerinti) 2020 március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 5 hónap

Székesfehérvár, Budai úti (Vörösmarty tér - Várkörút) és 

a Prohászka Ottokár úti víziközművek átépítése, 

felújítása, úthelyreállítással

Ivóvízvezeték rekonstrukció: kb. 1670 fm hosszban, gerincvezeték és bekötővezeték szennyvízcsatorna rekonstrukció: kb. 1439 fm hosszban gerincvezeték és 

bekötővezeték csapadékcsatorna rekonstrukció: kb. 1986 fm hosszban gerincvezeték és bekötővezeték úthelyreállítás: kb. 3125 m2 kopóréteg csere kb. 630 m 

szegélybontás és visszaépítés kb. 1000 m2 járdaburkolat bontás Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 7 hónap

Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése

17 db kb. 25 m2 alapterületű földszintes kisház és kb. 440 m2 alapterületű földszintes főépület teljeskörű bontása. Új 15 + 3 db (akadálymentes) favázas szerkezetű 

kisház nettó 420 m2, új kétszintes hagyományos szerkezetű közösségi épület összesen (mindkét szint) nettó 623 m2 alapterületű épületek építése. 250 m2 

alapterületű gumiburkolatú sportpálya kialakítása. Főbb mennyiségek (a mennyiségek az épületekre összesen értendőek): Tartószerkezet: Sávalapok egy- és 

kétoldalas zsaluzása 754m2, Fal- és oszlopzsaluzás 73m2, Síklemez zsaluzás 878m2, Gerendazsaluzás 253m2, Munkaárok földkiemelés 221m3, Tükörkészítés 

1500m2, Tömörítés 1095m3, Vb sáv-talp-lemezalap készítése 349m3, Betonacél szerelés 41t, Vb fal, oszlop, gerenda, lemez, lépcső betonozás 285m3, Acél oszlop 

szerelés 2,7t. Építészet: Tükörkészítés 75m2, Tömörítés 27m3, Beton aljzat 40m3, Esztrich 220m2, EGY áthidalók 84db, Teherhordó kitöltő falazat 470m2 + 

25m3, Válaszfal 270m2, Szarufa szelemen tetőfedés alá 729m, OSB elhelyezése 460m2, Oldalfalvakolat 1150m2, Homlokzati alapvakolat 370m2, GK álmennyezet 

250m2, Szálcement burkolat kb. 1400m2, Falburkolat (hideg) 900m2, Padlóburkolat (hideg) 524m2, PVC burkolat 1100m2, Bádog szegélyek, fallefedés 636m, 

Függőeresz 300m, Beltéri nyílászárók 67db, Kültéri nyílászárók 68db, Diszp. festés 4050m2, PVC padlószigetelés 390m2, PVC csap.vízszigetelés 1730m2, Térkő 

kb. 470m2. Gépészet: Hideg-, meleg-, cirkulációs vezeték 814m, Szennyvíz elvezetés 352m, Esővíz elvezetés 143m, Fűtési vezeték 671m, Padlófűtés 116m2, 

Légtechnikai vezeték 145m, Légcsatorna 61m2, Gázcső 21m, Külső közmű PE vezeték 542m, KG-PVC 318m. Konyhatechnológia kiépítése: 150 adagos 

melegítőkonyha kialakítása. Elektromos: Főépület védőcső 3750m, kábel 5190m, érintésvédelem 310m, lámpatest 284db, riasztókábel 640m, Kis házak védőcső 

1450m, kábel 2510m, érintésvédelem 960m, lámpatest 90db, Kültér védőcső 850m, kábel 1276m, érintésvédelem 360m, video kaputelefon vezeték 270m, Tűzjelző 

kábel 540m, Villámvédelem FeZn 190m. Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. február

a szerződés 

megkötésétől 

számított 12 hónap

Pénzverő dűlő hull.kezelő telep szennyvízbekötése

A feladat szennyvízvezeték kiépítése a Székesfehérvár-Csala, Pénzverő dűlő hulladékkezelő teleptől a befogadóig - 1503 méter hosszú, D 160 méretű, KG PVC 

anyagú bekötő szennyvízcsatorna kiépítése, - 22 db beton tisztítóakna (1,0 m belső átmérő). A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg 

érvényben lévő 324/2013. kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni. A kivitelezés végeztével, a 

megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni. Nemzeti

Hirdetmény nélküli nyílt 

(A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik rész, 

115. § (1) bekezdés 

szerinti) 2020. január 2020. június 30.
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Pilinszky tér ivóvízvezeték felújítása

Székesfehérvár, Pilinszky J. tér D200/KPE és DN200/KM-PVC használati és tűzivíz ellátó vezetékeinek felújítása részben csőbéleléses, részben nyíltárkos 

technológiával. Mennyiségek: - földkiemelés, visszatöltés tömörítéssel ~32 m3 - munkaárok dúcolása és bontása ~ 40 m2 - D 200 öv cső építés ~38,7 m - D 200 

KPE és KM-PVC csövek tisztítása és bélelése ~169,5 m - D100 föld feletti tűzcsap áthelyezése 1 db - bekötővezeték átépítése tűzcsapokhoz 2 db - meglévő 

tolózáraknák szerelvényeinek bontása és cseréje 2 db - térkő burkolat bontása és helyre állítása ~5 m2 - aszfalt burkolat helyreállítása ~30 m2 - járda burkolat 

helyreállítása ~4 m2 meglévő aknák vízzáró vakolása ~40 m2 meglévő aknákon födém csere 2 db aknahágcsó beépítés 1 db vízvezeték nyomáspróba, fertőtlenítés, 

vízminta 208,2 m ideiglenes melléklétesítmények (védőkorlát, forgalomtechnika, közúti hidak) (A részletes mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.) A 

kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális 

formában az Üzemeltetőnek át kell adni. A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni. Nemzeti

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik rész, 

115. § (1) bekezdés 

szerinti) 2020. január

a szerződés 

megkötésétől 

számított 120 nap

Árpád-ház program részét képező Nemzeti Emlékhely 

Sétaút projektelem részeként megvalósuló 

Székesfehérvár, Csúcsos-hegy, Aranybulla emlékmű és 

környezetének állagmegóvó felújítási, rekonstrukciós 

feladatainak megvalósítását célzó beruházás 200 méter útfelújítás, kerékpárút építése 350 méter hosszon, rendezvénytér kialakítása parkolókkal, zöldfelület rendezése Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. május

a szerződés 

megkötésétől 

számított 6 hónap

Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés 

fejlesztése 18 km kerékpárhálózat kialakítása, kerékpársávokkal, kerékpárutakkal, burkolatfelújítással Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. május

a szerződés 

megkötésétől 

számított 6 hónap

Modern Városok Program keretében Székesfehérvár 

Középiskolai Campus kivitelezése vállalkozási szerződés 

keretében

a) A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új 24 osztály elhelyezésére alkalmas épületének kialakítása a volt Ybl Miklós Általános Iskola épületének teljes 

elbontása. b) A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium meglévő épületének felújítása és bővítése, 24 osztály elhelyezésére. c) A Székesfehérvári Vasvári 

Pál Gimnázium és a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium közös használatú tornacsarnokának megépítése és járulékos funkciók kialakítása. d) a 4226 

hrsz. ingatlanon, telken belüli süllyesztett parkoló létesítése. e) udvari sportlétesítmények és kerítések létesítés telepítése. Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. szeptember 34 hónap

Ybl Miklós Program: Intézmény felújítások, fejlesztések 

program keretében építőmesteri munkák 

Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) tűzvédelmi átalakítás – átmeneti védett terek kialakítása;  Tác 

Gorsium látógatóközpont körüli csapadékvíz elvezetés megoldása gravitációs csapadékvíz elvezető rendszerrel és szikkasztással;  Székesfehérvár, Bőrgyár utca 2. 

szám alatti ingatlan tetőszerkezet cseréje Nemzeti

Hirdetmény nélküli nyílt 

(A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik rész, 

115. § (1) bekezdés 

szerinti) 2020. április

a szerződés 

megkötésétől 

számított 4 hónap

III. Szolgáltatás megrendelés

3. oldal



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2020. ÉVI

KÖZBESZERZÉSI TERVE

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartamaA közbeszerzés tárgya

A közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend

A tervezett eljárás 

fajtájaA közbeszerzés tervezett mennyisége

Időbeli ütemezés

Székesfehérvár déli összekötőút kivitelezésének műszaki 

ellenőri feladatai a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005 

számú projekt keretében

A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése: Belterületi gyűjtőút és külterületi összekötőút építése és 

felújítása összesen 5110 m hosszon, melyből: Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút felújítása 1100 m hosszon 6 m burkolati 

szélességben o Burkolat – 6.700 m2 o Aszfaltmennyiség – 445 m3 Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút építése 930 m hosszon 7 m 

burkolat szélességben, és külterületi (K.V.C. tervezési osztályú) két forgalmi sávos összekötőút építése 3080 m hosszon 7 m burkolat szélességben o Burkolat – 

28.460 m2 o Aszfaltmennyiség – 5370 m3 o Töltés – 41.550 m3 o Bevágás – 5750 m3 o 4 darab körforgalom építése Burkolat – 2152 m2 Aszfaltmennyiség – 415 

m3 o Járda/kerékpárút építése Burkolat - 10.250 m2 Aszfaltmennyiség – 240 m3 Térkő – 840 m2 2 darab két forgalmi sávos közúti felüljáróépítés o B080 j. 

műtárgy Egynyílású felüljáró 33 m-es támaszközzel, 120 cm magas egy.vb.gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel Felület – 540 m2 o B120 

j. műtárgy Háromnyílású felüljáró 10,96+15,01+10,96 m-es támaszközzel 37 cm magas egy.vb. gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel 

Felület – 600 m2 Vízépítés o 3 darab tározó építse o Árok burkolása – 3625 m2 o Csőáteresz – 591 m o Basa árok Új keretelem építése – 1.50 x 1.50 2 db tisztító 

műtárgy 2 darab hídépítés o B080 j. műtárgy Felület – 540 m2 o B120 j. műtárgy Felület – 600 m2 Közművek o Magyar Telekom Nyrt. optika: kiváltás – 1600 m o 

UPC Kft. optika: kiváltás – 1850 m o Axian Kft. optika: kiváltás – 4170 m o Invitech Zrt. optika: kiváltás – 5900 m o Kisfeszültségű vezetékek: kiváltás – 145 m o 

Középfeszültségű vezetékek: kiváltás – 2410 m o Közvilágítás: új építés – 8640 m o Vízvezeték új építés – 1465 m o Szennyvízelvezetés új építés – 190 m o Közép- 

és nagyközépnyomású gázvezeték új építés – 360 m o Vasúti felsővezeték új építés (K-100-as hosszlánc) – 680 m A megbízási szerződés keretében ellátandó 

feladatok - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalják magukba: • műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint, 

illetve más vonatkozó jogszabályok kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően. •Annak 

ellenőrzése, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad-e, eltérés esetén Ajánlatkérő tájékoztatása mellett azonnali intézkedés a kivitelező felé; • Heti 

rendszerességgel a beruházáshoz kapcsolódó kooperációk megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása; •Pótmunka igények esetén annak szükségességéről 

állásfoglalás kialakítása, javaslattétel Ajánlatkérő részére • Részvétel esetleges építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésen; •A kivitelező készre jelentése alapján az 

Ajánlatkérő által kijelölt időpontra a helyszíni átadás-átvételi eljárások megszervezése és összehívása; közreműködés az eljárás lefolytatásában; •Az eljárásról 

jegyzőkönyv készítése, mely tartalmazza az esetleges mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és a hiánypótlási felhívást, illetve annak ellenőrzése és igazolása, hogy 

a felmerült hiányosságok pótlása, kijavítása megtörtént-e; •Ajánlatkérővel közösen részvétel a beruházás üzemi próbáin, próbaüzemeltetésein, a hibátlan teljesítést 

igazoló méréseken; •Az átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése, További információt a szerződéses feltételek, a részletes 

dokumentáció tartalmazza. Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. március

a szerződés 

megkötésétől 

számított 30 hónap 

(Kivitelezés 

időtartama)

Fehérvári Civil Központ (8000 Székesfehérvár Rákóczi 

u. 25.) üzemeltetése és szakmai működtetése Fehérvári Civil Központ (8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25.) üzemeltetése és szakmai működtetése 12 hónap időtartamra Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. április 12 hónap

Sóstó közúti elérh. fejlesztése III. műszaki ell.

Székesfehérvár Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése III. ütem műszaki ellenőri feladatok elvégzése megbízási szerződés keretében. 

A megbízás a teljes beruházás kiépítésének műszaki ellenőrzésére vonatkozik, az alábbiak szerint: - Homoksor burkolat-felújítás kivitelezése, - Homoksor 

ivóvízvezeték átépítés kivitelezése, - Csíkvári út parkolóépítés II. ütem – Sóstó parkoló és aluljáró II. ütem kivitelezése, - Sóstó parkoló II. ütem közvilágítás 

kivitelezése. Részletes leírás a Műszaki dokumentációban Nemzeti

Hirdetmény 

közzétételével induló, 

nyílt (A 

közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § Saját 

beszerzési szabályok 

alkalmazása) 2020. január 

a szerződés 

megkötésétől 

számított 8 hónap 

(Kivitelezés 

időtartama)

SZIKM Rendház költöztetése III. ütem Szent István Király Múzeum Rendház épületében található, speciális szállítást igénylő tárgyak költöztetése III. Uniós Nyílt (Kbt. 81. § ) 2020. január 

a szerződés 

megkötésétől 

számított 2 hónap

„Székesfehérvár területén fenntartható városi 

közlekedés” című projekt keretében marketing, 

kommunikációs feladatok ellátása” Marketing, kommunikációs feladatok ellátása és eszközbeszerzés Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 2020. május 

a szerződés 

megkötésétől 

számított 4 hónap

4. oldal


