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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi 

 közbeszerzési terve 

 

Sorszám Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárási rend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Eljárásindítás 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

    

Árubeszerzés 

   

1. Villamos energia 

beszerzése Budapest 

Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzata 

és intézményei 

részére. 

2 566 000 kWh uniós Nyílt 2020. III. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számított 12 

hónap. 

 

2. Földgáz beszerzése 

Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata és 

intézményei részére. 

727 000 m³ uniós Nyílt  2020. III. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számított 12 

hónap. 
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Szolgáltatás 

megrendelése  

   

1. Vagyon- és 

felelősségbiztosítás 

Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata és 

intézményei részére. 

Három vagyoncsoport és 

két biztosítási típus. 

uniós Nyílt 2020. I. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számított 36 

hónap. 

 

2. Műszaki ellenőri 

feladatok ellátása az 

E-Co-Housing 

szociális bérház 

építésénél. 

A kiviteli tevékenység 

teljes folyamatában 

ellenőrzi, hogy a 

kivitelezés a kiviteli 

terveknek megfelelően 

készül, a szabványok, 

hatósági előírások stb. 

betartásának figyelembe 

vételével. 

A vállalkozó minden 

érintett szakág műszaki 

ellenőrzését kell, hogy 

elvégezze.   

 

 

nemzeti Nyílt 2020. II. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számított 13 

hónap. 

3. Az EcoVeloTour 

projekt 

megvalósításához 

kapcsolódó mobil 

applikáció fejlesztése, 

internetes platform 

kialakítása, grafikai 

Kommunikációs stratégiai, 

arculati-brand kutatás, 

grafikai tervezés-fejlesztés 

design feladatok on-line 

felületek kialakításához és 

kiadványokhoz is. 

Szemléletformálási 

nemzeti Nyílt 2020. II. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számítottan 

2021. 05. 31. 
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tervezés, e-learning 

platform. kialakítása, 

szemléletformálási 

akciók megvalósítása. 

kampány, lakossági akciók 

tervezése-szervezése-

lebonyolítása. E-learning 

platform design-műszaki és 

tartalmi kialakítása. 

Mintaprojekt megalapozó 

tanulmánya és műszaki 

tervezése. 

napjáig. 
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Építési 

beruházás 

   

1. E-Co-Housing 

szociális bérház 

építési kivitelezési 

tevékenység. 

A 27 lakásosra tervezett 

épület főbb adatai: 

telek területe: 2210 m2 

épület alapterülete: 514 m2 

beépítés nettó területe: 

1507 m2 

bruttó szintterület: 2360 

m2. 

Geotermikus fűtés-hűtés. 

nemzeti Nyílt 2020. III. né. A szerződés 

hatályba 

lépését 

követő 

naptól 

számított 12 

hónap. 

 

       

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletre  – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

jogkörében eljárva a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2020. (III.31.) önkormányzati határozatával jóváhagyta a 

polgármester. 


