
Monor Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
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Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Smart City eszközbeszerzés 3 részben

Információs
tábla 4 db
Okospad 4
db
Okos
kerékpártárol
ó 2 db

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Második
negyedév

2021. Második
negyedév



2. Monori Piac felújítása

1. rész: Piac
felújítása:
- szociális és
üzemeltetési
helyiségek
felújítása: 4
db
helyiségcsop
ort:
a)
Piacgondnok
i
b)
Kukatároló
c) WC-k
d) Tároló
(Baba-mama
sarok)
-
vásárcsarno
k felújítása:
50 db új
árusítóasztal
elhelyezése,
120 db
asztal
deszkázatán
ak felújítása,
műanyag
felülvilágítók
cseréje
korszerű
polikarbonát
felülvilágítókr
a (100 m2),
tetőszerkeze
t fém, rácsos
tartójának
(30 m2)
felületkezelé
se, lefestése,
tetőszerkeze
t fa
burkolatának
(1600 m2)
felületkezelé

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév



se, lefestése,
madárvédő
háló (1550
m2)
elhelyezése,
kapuk (2 x 5
db)
felújítása/cse
réje,
világítótestek
cseréje (28
db)
-
térburkolatok
és vízépítés:
1000 m2
burkolat
alépítmény
megerősítés
e,
megsüllyedt
víznyelőakná
k (20 db);
vízakna (5
db) és
csatornaakn
a (15 db)
szintbe
emelése.
2. rész:
Parkolók
építése: 27
db

3. Intelligens nyilvános vizesblokk építése 3 db Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Negyedik
negyedév



4. Épületfelújítási munkák

1. rész: Ady
úti Általános
Iskola:
Alépítményi
vízszigetelés
ek és
vakolatok
felújítása
tervdokumen
táció szerinti
munkákkal:
-
Talajnedvess
ég elleni
utólagos
injektált
vízszintes
falszigetelés:
19,1 kmm2
-
Talajnedvess
ég elleni
tömbinjektált
falszigetelés:
1,9 kmm3
- Lábazati
vízszigetelés
: 7,8 m2
- Vakolatok
felújítása:
37,5 m2
Meglévő
gázkazánok,
vízmelegítők
és tűzhely
égési levegő
ellátásának
biztosítása:
26 db
Homlokzati
rekonstrukci
ó a
tervdokumen
táció szerint:
132 m2

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Második
negyedév



2. rész:
József Attila
Gimnázium:
Alépítményi
vízszigetelés
ek és
vakolatok
felújítása
tervdokumen
táció szerinti
munkákkal:
-
Talajnedvess
ég elleni
utólagos
injektált
vízszintes
falszigetelés:
34 kmm2
- Lábazati
vízszigetelés
: 43,1 m2
- Vakolatok
felújítása:
86,7 m2
Lábazatkiala
kítás: 55 db
lábazati elem
elhelyezése

5. Intelligens Gyalogosátkelők és járdák
létesítése 6 db Nemzeti

eljárásrend
Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2021. Második
negyedév

6. Közvilágítás fejlesztés

Monor város
teljes
közigazgatás
i területének
okos
közvilágításs
al történő
ellátása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2021. Második
negyedév



7. 80 férőhelyes bölcsőde építése

Monor,
3055/1 hrsz-
ú telken új, 3
gondozási
egységes, 6
csoportszob
ás, 80
férőhelyes
bölcsőde
megépítése
200 adagos
főzőkonyhar
ésszel.
Összes
hasznos
alapterület
nettó  1
395,4 m2,
ebből fűtött:
nettó 1 093,7
m2, fűtetlen:
302,68 m2

Nemzeti
eljárásrend

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

2020. Negyedik
negyedév

2022. Második
negyedév

8. Monor Okosváros projekt - Wi-Fi
kapcsolattal történő ellátása

1 db

DKÜ eljárás
Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. Negyedik

negyedév
2020. Negyedik
negyedév


