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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi 

 közbeszerzési terve 

 

Sorszám Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Eljárásindítás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

    

Árubeszerzés 

   

1. Villamos energia 

beszerzés 

 

2.562.039 Kwh (opció 

nélkül) 

3.074. 447 Kwh 

(opcióval) 

Kbt. 98. § (2) c) 

pont alapján 

illetve 

Kbt. 105. § (2) c.) 

pont alapján 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

illetve 

Keretmegállapodás 

2022. II. negyedév 12 hónap 

2. Földgáz energia 

beszerzés 

 

720.809 m3 (opció 

nélkül) 

1.081.213 m3 

(opcióval) 

Kbt. 98. § (2) c) 

pont alapján 

illetve 

Kbt. 105. § (2) c.) 

pont alapján 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

illetve 

Keretmegállapodás 

2022. II. negyedév 12 hónap 

3. Mexikói út 11/B - E-

Co-Housing épület 

konyhai bútor és 

konyhai gépek- és 

berendezések 

beszerzése 

14 db lakás és 2 db 

közös helyiség 

tekintetében 

Nemzeti eljárás 

rend 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel 

induló) 

2022. II. negyedév 3 hónap 

4. Mexikói út 11/B - E-

Co-Housing épület 

kerti bútorozása 

842 m2 kert területen Nemzeti eljárás 

rend 

 

 

 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel 

induló) 

2022. II. negyedév 3 hónap 
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Sorszám Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett 

eljárás fajtája 

Eljárásindítás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

    

Szolgáltatás 

megrendelése  

   

1. Óvodai, iskolai 

közétkeztetés, szünidei 

étkeztetés, és szociális 

alapú, felnőtt-

közétkeztetés biztosítása, 

valamint 20 db, 

főzőkonyhával nem 

rendelkező iskolai 

tálalókonyha üzemeltetési 

feladatainak ellátása 

3 947 574 adag /év*2 = 

7 895 148 adag  

(tízórai, ebéd és uzsonna 

összesen) 

+20 db tálalókonyha 

üzemeltetése és legfeljebb 

5 db tálalókonyha felújítása 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

 

2022. II. 

negyedév 

2024. III. negyedév. 

2. Parkolójegy-kiadó 

automaták üzemkész 

állapotának biztosítása 

Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló 

közigazgatási területén 

belül kialakított díjfizetés 

köteles várakozási 

övezetekben elhelyezett 

283 db parkolójegy-kiadó 

automata üzemkész 

állapotának biztosítása, 

műszaki jellegű 

üzemeltetése és 

karbantartása. 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 

 

2022. II. 

negyedév 

2023. 07.15. 
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Sorszám 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett 

eljárás fajtája 

Eljárásindítás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

    

Építési 

beruházás 

   

1. Budapest XIV. kerület E-

Co-Housing épület 

kivitelezése 

14 lakás, nettó 798 m2 

lakás, nettó 11 m2 

közlekedőterület, nettó 61 

m2 közösségi helyiség, 

összesen nettó 977 m2. 

Nemzeti eljárás 

rend 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) 

pont 

Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel 

induló) 

2022. I. 

negyedév 

7 hónap 

 

2. Szilárd burkolattal nem 

rendelkező kerületi közút 

felújítása és szilárd 

burkolat kiépítése 

(30526/1 hrsz., 30526/1 

hrsz.,39590/384 hrsz, 

30282/3 hrsz. 32376 hrsz, 

1268/103, 31267/99 és 

31269/104. hrsz.) 

815 fm Nemzeti eljárás 

rend 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) 

pont 

Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel 

induló) 

2022. II. 

negyedév 

12 hónap 

 

 


