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2020. évi 

közbeszerzési terv 

     

Szakképzési 

Centrum 

megnevezés 

Eljárás tárgya és a közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

A 

közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

A tervezett eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja 

Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyílászáró 

és szigetelés II. ütem 

Mennyiség:  

A nyílászárók cseréjének főbb paraméterei 

(költségvetési kiírás szövegkörnyezete alapján): - 

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak 

vagy kapu: 552,12 m2 - Üvegtéglafal bontása: 

21,39 m2 - Műanyag kültéri nyílászárók , 

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, függönyfal 

és ajtó elhelyezése: 120 db - Ablak- vagy 

szemöldökpárkány elhelyezése, Alu extrudált 

párkány: 349,9 m Homlokzat 

utólagos hőszigetelése: - 20 cm vastag homlokzati 

hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg vakolt 

falfelületen és pilléreken 

üvegszövet-háló erősítéssel, ragasztással, 

mechanikai rögzítéssel: 1654,1 m2 - 20 cm vastag 

homlokzati hőszigetelés (ásványgyapot) 

készítése vakolt falfelületen, pilléreken és 

kventeknél üvegszövet-háló erősítéssel, 

ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 160,1 m2 - 20 

cm vastag homlokzati hőszigetelés (XPS) készítése 

lábazaton eredetileg vakolt falfelületen és 

pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel, 

ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 108,8 m2 - 

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 

alapozott, előkészített felületre, vödrös 

kiszerelésű anyagból, műgyanta kötőanyagú 

vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5 v. 

2mm-es szemcsemérettel, homlokzati 

színezett felületekre 1 786,40 m2 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés 

Nyílt eljárás 2020. I. negyedév 2020. IV. negyedév 

Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi 

Szakgimnázium nyílászáró csere és szigetelés 

Mennyiség: II. ütem: - a nyílászárók cseréjének 

főbb 

paraméterei (költségvetési kiírás szövegkörnyezete 

alapján): o Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, 

ablak vagy kapu: 871,84 m2 o 

Kbt. 115. § (1) 

bekezdés 

Nyílt eljárás 2020.I. negyedév 2020. IV. negyedév 
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Üvegtéglafal bontása: 156,21 m2 o Műanyag 

kültéri nyílászárók , hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak, függönyfal és ajtó elhelyezése: 

225 db o Meglévő vagyonvédelmi rács 

leszerelése, átalakítása, felületkezelése, 

visszaszerelése: 69 db o Ablak- vagy 

szemöldökpárkány 

elhelyezése, Alu extrudált párkány: 547,9 m - a 

homlokzat utólagos hőszigetelésére vonatkozó 

főbb paraméterei: o 20 cm vastag 

homlokzati hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg 

burkolótéglával fedett vagy vakolt falfelületen és 

pilléreken üvegszövet-háló 

erősítéssel, ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 

946,9 m2 o 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés 

(ásványgyapot) készítése 

eredetileg burkolótéglával fedett vagy vakolt 

falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló 

erősítéssel, ragasztással, mechanikai 

rögzítéssel: 153,4 m2 o 20 cm vastag homlokzati 

hőszigetelés (XPS) készítése lábazaton eredetileg 

vakolt falfelületen és pilléreken 

üvegszövet-háló erősítéssel, ragasztással, 

mechanikai rögzítéssel: 267,0 m2 

Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

GINOP 6.2.3-17 számítástechnikai eszközök 

Mennyiség: 231 db 

Keretmegállap

odás 

verseny újranyitás 2020.I. negyedév 2020.III. negyedév 

Szolnok, 2020. március 25.   

 

A közbeszerzési tervet jóváhagyom: 

 

 

 

 

Hicsó György 

kancellár 

Szolnoki Szakképzési Centrum 
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