
Központi nyomtató
30100000-0

30125110-5
uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Számítástechnikai eszközök 

beszerzése és cseréje (hálózati 

eszközök, szkennerek)

30000000-9

30200000-1

30237300-2

uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Hálózatos nyomtató
30100000-0

30125110-5
uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Notebook 30213100-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Monitor

30200000-1

302133000

30230000-0

uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Kombinált célgép 12 m3-es / állítható 

pajzsos kivitel / kazettás szívótömlő 

megvezetéssel

34144410-5

34144500-3
uniós nyílt 2012.I. negyedév 2012.10.31 nem

Membránprés telepítése
42996500-9

42996900-3
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014.03.31 nem

Gépjármű flotta beszerzése
34110000-1 

34100000-8
uniós nylt 2012.II.negyedév 2013.12.31 nem

Tartályautós üzemanyagok szállítása

09132000-3

09134000-7

09134200-9

uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Üzemanyag biztosítása kártyás 

kiszolgálási rendszerben

30163100-0

30216200-8
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

BEGU egyenes víznyelőrács
44423700-8

44423750-3
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Öntöttvas aknafedlapok HT500 és 

HT600

44423740-0

44423730-7
uniós nyílt 2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Önszintező aknafedlap NA600 

segédkeret nélkül
44423740-0 uniós nyílt 2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Önszintező aknafedlap NA600 

beépíthető segédkerettel 

44423740-0

44423730-7
uniós nyílt 2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Önszintező aknafedlap NA500 44423740-0 uniós nyílt 2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

BEGU aknafedlap NA600 44423740-0 uniós nyílt 2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Beton szintbehelyező körgyűrűk 

szállítása
44423700-8 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Műanyag szintbehelyező körgyűrűk 

szállítása
44423700-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Négyszög alakú beton szintbehelyező 

elemek szállítása
44423700-10 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Négyszög alakú műanyag 

szintbehelyező elemek szállítása
44423700-11 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Fém anyagú szintbehelyező körcikk 

elemek szállítása
44423700-12 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Műanyag anyagú szintbehelyező 

körcikk elemek szállítása
44423700-13 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Fém anyagú négyszögletes 

szintbehelyező elemek szállítása
44423700-14 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Műanyag anyagú négyszögletes 

szintbehelyező elemek szállítása
44423700-15 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem

Lehorganyzó elemek szállítása 44423700-16 uniós nyílt 2012.II.negyedév 24 hónap nem
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Polielektrolit iszapsűrítéshez - 

Északpest
24000000-4 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014.06.27 nem

Villamosenergia szállítása 65310000-9 uniós
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.12.31 nem

Irodai eszközök (projektor, vászon)

30190000-7

30192000-1

30197000-6
nemzeti

hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos
igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

IT eszközök (PC, vékonykliens)
30237300-2

30000000-9
nemzeti

hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos
igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Műhelyautó csörlős 

főgyűjtőtisztításhoz
34144431-8 nemzeti nyílt 2012.I. negyedév 2012.10.31 nem

Műhelyautó ipari buvár feladatokhoz 34100000-8 nemzeti nyílt 2012.I. negyedév 2012.10.31 nem

Szolinfó szerver infrastruktúra csere
34100000-8

34130000-7
nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.08.31 nem

Szállító tehergépjárművek / 1 db kis 

konténeres szállító autó és 1 db nagy 

konténeres

34133000-8

34134000-5
nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.08.31 nem

Konténer szállításra alkalmas pótkocsi 34200000-9 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.08.31 nem

Új légfúvó egység telepítése / 

olajtüzelésű fűtési rendszer
45330000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2012.08.31 nem

Automata illemhely 24955000-3 nemzeti
hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Komposztálási munkagépek / 1 db 

teleszkópos rakodó
34114000-9 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Komposztálási munkagépek / 1 db 

keverőkanál homokrakodóhoz
34114000-9 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Füstgázelvezetés korszerűsítése 45330000-9 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Udvartéri vezetékek korszerűsítése 45330000-9 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Vasanyagok szállítása 1462100-0 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.04.30 nem

Elektromos anyagok szállítása 34913000-0 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.04.30 nem

Festékek szállítása

44111400-5

44800000-8

44810000-1

nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.04.30 nem

Személygépjármű alkatrészek 

szállítása

34300000-0 

34320000
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 12 hónap nem

Kisteher gépjármű alaktrészek 

szállítása
34320000 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 12 hónap nem

Nagyteher (3,5t felett) gépjármű 

alaktrészek szállítása
34330000 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 12 hónap nem

Felépítményekhez tartozó alkatrészek 

és tartozékok szállítása
34330000 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 12 hónap nem

Irodaszerek szállítása 30199000-0 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Irodai papíráru szállítása 30199000-0 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Nyomtatási kellékek szállítása 30199000-0 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem
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Illemhelyek burkolóanyagainak 

szállítása

44111500-6

44111900-0

44112200-0

nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Illemhelyek szanitereinek szállítása 44411000-4 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Illemhelyek beltéri ajtóinak szállítása
44221000-5

44221200-7
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Ilemhelyek kültéri ajtóinak szállítása
44221000-5

44221200-7
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014.12.31 nem

Védőruhák szállítása
35113400-3

35113410-6
nemzeti

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.10.20 nem

Pólók és meleg alsóruházat szállítása 18100000-0 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.10.20 nem

Esővédő ruházat szállítása 18222100-4 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.10.20 nem

Égetett mész szállítása 449212000-4 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2013.09.30 nem

Kenőanyagok szállítása
24951100-6

24951000-5
nemzeti

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.III.negyedév 2015.05.15 nem

Vízszerelési anyagok szállítása 44115210-4 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2014.06.30 nem

Konténerek 44613000-0 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.07.31 nem

GPS beépítések 38112100-4 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013.12.31 nem

Villamos energia ellátó rendszerek 

korszerűsítése

50532200-5

50532300-6
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.07.31 nem

Elektromos rendszer felújítása
50532200-5

50532300-6
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.07.31 nem

Office licenc
48000000-8

72212960-6
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.12.31 nem

Online mérőrendszer informatikai 

rendszerének kiépítése
38550000-5 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.06.30 nem

Nagyteljesítményű kaszálók és 

közepes teljesítményű fűnyírók 

beszerzése

16310000-1 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.06.30 nem

Tartályos félpótkocsi 34223340-1 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.06.30 nem

Nátrium hipoklorit, sótabletta, sósav
24312220-2

144000000-5
nemzeti

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.03.09 nem

Foszforsav, klórmész, hangyasav, 

mészhidrát

243111420-7

24311410-4

24213000-0

nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.03.09 nem

Kálcium-nitrát oldat (OXOL) 24313400-5 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.03.09 nem

Vasnitrát oldat 24313400-5 nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.03.09 nem

Háztartási papíráru

33760000-5 

33761000-2 

33763000-6 

33764000-3

nemzeti
hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárás
2012.II.negyedév 2013.12.31 nem

Általános laboratóriumi vegyszerek és 

szűrőpapírok szállítása

15994200-4

24000000-4
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Fém és egyéb tanúsított standard 

anyagok szállítása
44316400-2 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014.12.31 nem
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Szerves standard anyagok, 

oldószerek szállítása

44832000-1

24320000-3
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

Különleges minőségű vegyszerek 

szállítása
24000000-4 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014.12.31 nem

IX. Balázs Béla utca (Lenhossék u. - 

Thaly Kálmán u. )
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

IX. Balázs Béla utca Sobieski J. u. - 

39. sz. )
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

X. Száva utca /Szállás utca – 

Vaspálya utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

X. Kis Pongrác lakótelep I. ütem 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XI. Bocskai út /Daróci út – Kosztolányi 

Dezső tér/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

I. Avar utca /Hegyalja út - Alsóhegy 

utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

II. Medve utca /Ganz utca – Kacsa 

utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.28 nem

IV. Virág utca 56. /az ingatlan előtt/ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.05.02 nem

VIII. Nap utca /József krt. - Nagy 

Templom utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.06 nem

X. Keresztúri út /Ladányi utca – 

Keresztúri kereszteződés/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

X. Vaspálya utca /Kápolna utca – 

Román utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.05.15 nem

XI. Kanizsai utca Fadrusz utca -

Bukarest utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XII. Nárcisz u./Agárdi u.-26.sz./ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.05.15 nem

XIII. Csanády utca /Hegedűs Gyula 

utca - Pannónia utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XIII. Diós u./ Palóc u.-Dévényi u./ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.28 nem

XIII. Gidófalvy u,/ Kassák u.-Róbert K. 

krt./
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.28 nem

XIII. Pozsonyi u. /Jászai Mari tér - 

Victor Hugo utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XIV. Angol utca /Egressy út-83./ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.28 nem

XIV. Bonyhádi u. / Vezér u.- Fischer I. 

u. /
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.07.03 nem

XIV. Gizella út /Semsey út-Thököly út/ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.08.14 nem

XIV. Gvadányi u./ Zalán u.- 4.sz./ 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.05.01 nem

XIV. Jávor utca / Thököly út-Ajtósi 

Dürer sor/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.07.23 nem

XIV. Törökőr utca /Újvilág utca – 

Egressy út/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

II.ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - CSATORNA REKONSTRUKCIÓ
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FCSM ZRT. 2012. évi KÖZBESZERZÉSI TERV

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére?

Beszerzés tárgya CPV kód Irányadó 

eljárásrend

Tervezett eljárás típus

az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama

XVI. Szabadföld út /Cinkotakert utca – 

Rádió utca/
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XIX. Balassa köz / Határ út – Baross 

u./
45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.I.negyedév 2012.09.17 nem

XXII. Háros u 2-6 területén 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

Budai főgyűjtőhöz kapcsolódó 

átkötések (Fő u., Szilágyi D. tér, 

Harcsa u.)

45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

XI. Beregszászi út 45232400-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév 2012.11.15 nem

Főváros területén lévő illemhelyeink 

értéknövelő felújítása
45000000-7 nemzeti

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Épületekhez, építményekhez 

kapcsolódó felújítások
45262690-4 nemzeti

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Belső építészeti felújítások 45262690-4 nemzeti

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Kazánház gépészeti felújítás 

(Soroksári út)
45421100-5 nemzeti

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

2012.II.negyedév

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Rothasztók keverőjének cseréje 45252130-8 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév

szerződéskötéstől számított 

3 hónap
nem

III. Óbudai sziget automata telep "K" 

hídon futó acél nyomócsövének 

cseréje

45232411-6 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.06.30 nem

Automata átemelőtelepek 

rekonstrukciója, csővezetékek , 

szerelvények cseréje

45310000-0

45310000-3

45232411-6

nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.09.30 nem

Iszapfeladó rendszer korszerűsítése 45252130-8 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.10.30 nem

Víztelenítő egység telepítése II. ütem 45252130-8 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.08.30 nem

Csomádi telep fejlesztése 45252130-8 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.11.30 nem

Ferencvárosi fűtéskorszerűsítés 45252130-8 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013.10.31 nem

Biofilterek építése, recirk gépház 

felújítása,vezeték átépítés
45252130-8 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.06.30 nem

Tervezés (keretmegállapodásos 

eljárás keretében)
71220000-6 uniós

keretmegállapodásos 

nyílt eljárás
2012.II.negyedév 2017.01.15 nem

FCSM Zrt. tulajdonában üzemelő 

Jenbacher kiserőművek és azokhoz 

tartozó gépészeti berendezések 

rendelkezésre állási garancia melletti 

folyamatos, üzemóra alapú 

üzemeltetési karbantartása, 

távdiagnosztika biztosítása a 

kapcsolódó állapotértékelő mérések 

elvégzése, nagy felújítás, eseti javítás 

és üzemzavar elhárítás

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 119 990 üzemóra/motor nem

Netzsch prések karbantartása
50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-06-30 nem

Centrifugák karbantartása
50000000-5

50530000-9
nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2014-06-30 nem

Flygt szivattyúk preventív 

karbantartása, javítása, felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

III.ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - EGYÉB ÉPÍTÉS

IV.SZOLGÁLTATÁS

5/7



FCSM ZRT. 2012. évi KÖZBESZERZÉSI TERV

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére?

Beszerzés tárgya CPV kód Irányadó 

eljárásrend

Tervezett eljárás típus

az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama

Személy- és kistehergépkocsik 

(össztömeg: 3,5 t alatt), utánfutók 

felmerült igény szerinti folyamatos, 

garanciális és garanciális javítási 

körbe nem tartozó javítása, 

karbantartása, felújítása

50000000-5

50110000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2013-11-10 nem

Nagytehergépkocsik (össztömeg: 3,5 

– 7,5 t között), pótkocsik felmerült 

igény szerinti folyamatos, garanciális 

és garanciális javítási körbe nem 

tartozó javítása, karbantartása, 

felújítása

50000000-5

50110000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2013-11-10 nem

Nagytehergépkocsik (össztömeg: 7,5 t 

fölött) pótkocsik felmerült igény 

szerinti folyamatos, garanciális és 

garanciális javítási körbe nem tartozó 

javítása, karbantartása, felújítása

50000000-5

50110000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2013-11-10 nem

Nyergesvontatók, félpótkocsik, 

pótkocsik felmerült igény szerinti 

folyamatos, garanciális és garanciális 

javítási körbe nem tartozó javítása, 

karbantartása, felújítása

50000000-5

50110000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2013-11-10 nem

Konténeres tehergépkocsik és 

pótkocsik igény szerinti folyamatos, 

garanciális és garanciális javítási 

körbe nem tartozó javítása, 

karbantartása, felújítása

50000000-5

50110000-9 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2013-11-10 nem

Geiger rácsok preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

HV-TURBO-k preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Előmechanikai gépek és 

iszapvíztelenítés berendezései 

preventív karbantartása, javítása, 

eseti felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

ALIZAIR típusú biofilterek preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

BIOTON típusú biofilterek preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Biogáz-vonalán üzemelő 

berendezések preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Csatorna iszap fogadó gépészeti és 

villamos berendezéseinek preventív 

karbantartása, javítása, eseti 

felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Víztelen iszap fogadó karbantartása 

preventív karbantartása, javítása, 

eseti felújítása

50000000-5

50530000-9
uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Mobil távközlési szolgáltatás (beszéd 

és adatcélú, mobil készülékek)
64212000-5 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2015-12-31 nem

Kogenerációs kiserőmű (Caterpilar 

típusú gázmotorok) karbantartása
50531200-8 uniós nyílt 2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Tervezés 71220000-6 uniós

Kbt. 

Keretmegállapodásos 

eljárás II. szakasz: 

ajánlattételi szakasz

igény szerint

igény szerint a 

keretmegállapodásban 

rögzített feltételek szerint

nem

Füstgázelvezetés korszerűsítése 50531200-8 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2012.11.31 nem

Napi-, nagy-, és fertőtlenítő 

takarítások elvégzése

90900000-6

90911200-8
nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2013-04-30 nem

Porta és kutyás járőrszolgálat ellátása
98341120-2

79713000-5
nemzeti nyílt 2012.IV. negyedév 2017-12-31 nem

Napi-, nagy-, és fertőtlenítő 

takarítások elvégzése

90900000-6

90911200-8
nemzeti nyílt 2012.IV. negyedév 2017-12-31 nem
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FCSM ZRT. 2012. évi KÖZBESZERZÉSI TERV

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére?

Beszerzés tárgya CPV kód Irányadó 

eljárásrend

Tervezett eljárás típus

az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama

Oracle támogatási szerződés 722610000-2 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2013-06-10 nem

WTW online mérőműszerek 

karbantartása és karbantartás során 

felhasznált vegyszerek

50800000-3 nemzeti nyílt 2012.II.negyedév 2014-02-28 nem

Gépjármű felelősségbiztosítás 66514110-0 nemzeti
hirdetménnyel induló  

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-12-31 nem

Könyvvizsgálati tevékenység 79210000-9 nemzeti
hirdetménnyel induló  

tárgyalásos
2012.IV. negyedév 2016-05-31 nem

Kehidakustány oktatási központ teljes 

körű üzemeltetése
80490000-5 nemzeti

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2015-12-31 nem

Munkaköri felmérés és értékelés, 

bérrendszer felülvizsgálat, 

Teljesítmény Értékelési Rendszer 

kialakítása

72000000-5 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2012.08.31 nem

Távfelügyeleti szolgáltatás 140+3 db 

SIM-re

35120000-1

32440000-9
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Siemens PLC készülékek 

karbantartása távfelügyelet

71700000-5

72000000-5
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2014-12-31 nem

Digitális közmű alaptérkép- és 

címadatbázis frissítése és 

karbantartása

71351810-4

71354100-5
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-12-31 nem

Biofilterek olfaktometriás méréseken 

alapuló hatásfok mérése

90731400-4

71900000-7
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.I.negyedév 2013-12-31 nem

Szagmérések elvégzése, szaghatások 

mérése

90731400-4

71900000-8
nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.I.negyedév 2013-12-31 nem

Észak-pesti Szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító rendszer 

karbantartása, hibaelhárítása és 

rendszergazdai feladatok ellátása

50000000-5 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2013-12-31 nem

FCSM Zrt. telephelyein video 

megfigyelő -, elektronikus behatolás 

jelző-, valamint beléptető rendszerek 

karbantartása, szervizkészenlét 

biztosítása, eseti javítása, felújítása 

és üzemzavar elhárítása

50000000-5 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-12-31 nem

Frekvenciaváltók karbantartása 50000000-6 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-12-31 nem

FCSM Zrt kezelésében lévő 

csatornahálózatban az egyes 

csatornaszemek és víznyelők  

preventív, valamint eseti jellegű 

csótánymentesítése

90921000-9 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014-12-31 nem

Ingatlanokon végzett rágcsáló- és 

rovarmentesítés
90921000-9 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.III.negyedév 2014-12-31 nem

FCSMZrt. telephelyein hőtermelő és 

elosztó rendszerek, folyadékhűtő 

berendezések és elosztó rendszerek, 

gázfogadók, gázérzékelők 

üzemeltetése, karbantartása, 

biztonságtechnikai felülvizsgálata, 

mérések elvégzése.

50000000-5 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-06-30 nem

Elemanalizátorok karbantartása
38434000-6

51430000-5
nemzet

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012. IV. negyedév 2014-12-31 nem

Kisvízfolyások laboratóriumi mérése, 

szakvélemény készítése
71900000-7 nemzeti

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.II.negyedév 2013-12-31 nem

Észak-pesti Szennyvíztisztító 

telephelyén iszapvíztelenítő gépsor és 

kiszolgáló berendezések használati 

jogának időleges átengedése, 

rendszeres karbantartása és a 

rendeltetésszerű használatból adódó 

kopóalkatrészek cseréje

34951200-0 nemzeti
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2012.I.negyedév 2013-06-30 nem
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