
beszerzés / 

közbeszerzés

3,5 tonna össztömeg feletti SCANIA típusú régi és új 

gépjárművek teljes körű javítása és karbantartása
Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Szolgáltatás 3,5 tonna össztömeg feletti SCANIA típusú régi és új gépjárművek teljes körű javítása és karbantartása 2020.03.10

Társaság telephelyein történő mobil WC, iroda 

konténerek bérlése

Ingatlan Üzemeltetési 

Osztály
beszerzés - - Szolgáltatás Társaság telephelyein történő mobil WC, iroda konténerek bérlése 2020.03.10

ALGECO Kft.,

 1204 Budapest, Béga u. 1.
13 000 000 Ft             2020.04.19 2022.04.19

Gondnoki feladatok ellátása a ráckevei üdülőben Gondnoksági Osztály beszerzés - - Szolgáltatás Gondnoki feladatok ellátása ráckevei üdülőben 2020.03.10
Kissné Maláta Marianna egyéni vállalkozó,

 2340 Kiskunlacháza, Puhi József u. 15.
8 400 000 Ft               2020.06.01 2022.06.02

Fémkeretes ágyak beszerzése munkásszállókba Gondnoksági Osztály beszerzés - - Áru Fémkeretes ágyak beszerzése munkásszállókra 2020.03.10

Különféle tömítések beszerzése

Hulladékkezelési 

Igazgatóság - 

Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű 

Üzem

beszerzés - - Áru Különféle tömítések beszerzése 2020.03.10

Integrált irányítási rendszer felügyelete, tanúsítása

Környezetvédelmi és 

Minőségirányítási 

Osztály

beszerzés - - Szolgáltatás
A Társaság az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 és az MSZ ISO 31000:2018 szabványokon alapuló, valamint az ún.  

HACCP követelményeket is tartalmazó integrált irányítási rendszerét független harmadik fél által köteles tanúsíttatnia
2020.03.10

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és 

Tanúsító Kft., 1132 Budapest, Váci út 48/A-B
12 510 000 Ft             2020.05.07 2022.08.31

Palfinger típusú daruk és egyéb emelőberendezések 

alkatrészeinek szállítása

Műszaki Igazgatóság

 - Műszaki kiszolgáló 

Üzem

beszerzés - - Áru

Társaságunk célgépeinek, speciális berendezéseinek üzemképessége folyamatos biztosításához elengedhetetlen feltétel a járművek 

emelőberendezés-alkatrészeinek és szerelési alapanyagainak biztosítása a javító és karbantartó tevékenységet folytató műszaki 

területek részére. Az eddigi alkatrész beszerzésünket a 29303 számú szállítási szerződés biztosította, 2 év adatait figyelembe véve 

nettó 13.000.000 Ft értékben kívánunk új eljárást indítani. A célgépek karbantartásához az emelőberendezés-alkatrészek folyamatos 

biztosítása kritikus üzletmeneti tényező.

2020.03.10

Napi karbantartáshoz szükséges szerszámok beszerzése Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru Karbantartáshoz szükséges szerszámok beszerzése 2020.03.10
Etler és Társai Kereskedelmi Kft., 1107 Budapest, 

Száva u. 12.
12 000 000 Ft             2020.05.12 2021.05.12

Elektromos, hidraulikus, pneumatikus és mechanikus 

műhelyfelszerelések beszerzése
Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru

A szerszámok, szerszámgépek, kiegészítők és azok tartozékainak beszerzésére és szállítására kötött szerződés hatálya le fog járni. 

Tekintettel arra, hogy a Társaság minden területének szüksége van a szerződés tárgya szerinti szerszámokra, így indokolt egy új 

beszerzési eljárás indítása.

2020.03.10 Tripla Trade Kft., 1045 Budapest, Chinoin u. 4. 12 000 000 Ft             2020.05.10 2021.05.10

Meiller gyártmányú (konténer szállító) felépítményekhez 

gyári új, vagy gyári felújított alkatrészek beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Társaságunk járműfenntartó tevékenysége keretében négy különböző telephelyen, valamennyi Meiller gyártmányú (konténer szállító) 

felépítmény javítását/karbantartását végzi. Jelenleg a Meiller gyártmányú felépítmények darabszám alapján Társaságunk konténer 

szállító felépítmény/célgép állományának mintegy 80%-át teszik ki, valamint a jelenleg beszállítás alatt lévő 14 db szintén Meiller 

gyártmányú (konténer szállító) felépítménnyel kiegészülve a lefedettség 90% fölé módosul. Ez indokolja a beszerzést.

2020.03.10

Világítástechnikai anyagok, armatúrák beszerzése és 

szállítása
Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru A 2018.12.28-án kötött 30005 számú szerződés keretösszege a lejárat előtt kimerül. Ezért szükséges új beszerzési eljárás indítása. 2020.03.10

ELEKTRO PROFI Kereskedelmi Kft., 

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.
7 500 000 Ft               2020.04.28 2021.10.28

Különféle műanyag plombák és tartozékaik beszerzése - 

meglévő szerződés módosítása
Biztonsági Osztály beszerzés - - Áru

A jelenlegi szerződés hatálya 2020.04.30.-ával lejár. A további anyagbeszerzések miatt szükséges a hatály meghosszabbítása 1 évvel 

valamint a keretösszeg növelése
2020.03.10

Mega Fortris HU Gyártó és Kereskedelmi Kft., 1119 

Budapest, Fehérvári út 83-85.
5 900 000 Ft               2018.06.11 2021.04.30

Kahlbacher eke alkatrész beszerzés Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

A téli úttisztítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok elvégzésének eszközei a hótoló ekével felszerelt célgépek. Az ekék 

javítása, karbantartása, a téli üzemre történő felkészítése, valamint a téli célgépek üzemképességének megtartása érdekében 

szükséges az ekealkatrészek folyamatos biztosítása.

2020.03.10

Schmidt eke alkatrész beszerzés Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

A téli úttisztítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok elvégzésének eszközei a hótoló ekével felszerelt célgépek. Az ekék 

javítása, karbantartása, a téli üzemre történő felkészítése, valamint a téli célgépek üzemképességének megtartása érdekében 

szükséges az ekealkatrészek folyamatos biztosítása.

2020.03.10

URH hálózatok fenntartási munkáihoz szükséges 

anyagok, eszközök beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

URH hálózatok fenntartási munkáihoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése. 

(Társaságunknál üzemeltetett URH rádiós rendszer a mobil állomások (gépjárművek) és az állandó telephelyű munkahelyek, ill. a mobil 

és hordozható állomások egymás közötti kapcsolattartását szolgálja. A hálózat fenntartásához indokolt a fenti termékcsoportok 

beszerzése. Mivel a folyamatos kommunikáció ellátásához szükségesek, így kritikus üzletmeneti tényezőnek tekinthetőa beszerzés.

2020.03.10

Karbantartási segédanyagok beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Társaságunk járműfenntartó tevékenységet végez négy különböző telephelyen. A járművek - napi vizsgálata; -időszakos műszaki 

szemléje; -garanciális átvizsgálása; - jármű kisjavítása; -futójavítása; -jármű fődarab cseréje; - jármű karosszériák és tartozékaik, 

valamint kiegészítő eszközök javítása az 1/1990.(IX. 29.) KHVM 

rendelet alapján történik.   A társaságunk gépjármű és kiegészítő eszközök javításához a karbantartási segédanyagok használata 

elengedhetetlen. Ezek a megmunkáláshoz, a termék előállításához, a szereléshez, illetve a gépek működtetéséhez szükséges anyagok 

pl. hűtőanyag, kenőanyag, ragasztóanyagok és tömítőanyagok, egyéb vegyi anyagok, csavarlazító, műszaki tisztító stb. A járművek és 

felépítmények, valamint kiegészítő eszközök javításához gyári technológia alapján meghatározott pl. csavarrögzítő/ragasztó hiánya 

esetén a célgép üzemképtelenné válik, ezáltal kiesik a közszolgáltatásban résztvevő járműállományból. 

2020.03.10

Szakasszisztensi feladatok ellátása - Alföldi u.
Humánpolitikai 

Igazgatóság
beszerzés - - Szolgáltatás

A 89/1995 (VII.14.) Kormányrendelet és a 27/1995 (VII.25.) NM rendelet előírása alapján szükséges a foglalkozás-egészségügyi orvos 

mellé egy fő ápoló/asszisztens biztosítása. Társaságunknál kiemelt fontosságú az orvosi vizsgálatok biztosítása, ugyanis az igen komoly 

fizikai erőnlétet igénylő bizonyos munkakörökben  - pl. rakodó, köztisztasági takarító - a maradéktalan  egészségügyi alkalmasság 

elengedhetetlen a napi munkavégzéshez.

2020.03.10
Medgyesi és Társai Egészségügyi Bt., 

1081 Budapest Alföldi u. 5/7.
12 480 000 Ft             2020.04.01 2022.03.31

Csurgalékvíz tisztító berendezés működéséhez 

szükséges vegyszerek beszerzése

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
beszerzés - - Áru

A „Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójának II. ütemű bővítése” beruházás része egy fordított ozmózis 

elvén működő csurgalékvíz tisztító berendezés telepítése volt. A berendezés célja, hogy a települési szilárd hulladéklerakóból 

gravitációsan kivezetett csurgalékvíz a Környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztasági értéket elérje. 

2020.03.10
Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft., 1225 

Budapest, Bányalég u. 37-43.
10 332 000 Ft             2020.05.04 2021.05.04

Alföldi utcai beléptető szerver upgrade Biztonsági Osztály beszerzés - - Szolgáltatás

A Társaságunknál üzemelő rendszer 2009-ben került kiépítésre, amelynek alapja az Alföldi u. központban működő Microsoft Windows 

2008 Standard (x86) operációs rendszeren üzemelő Seasec központi szoftver és a szintén ugyanazon szerveren futó Microsoft SQL 

Server 2008 adatbázis kiszolgáló szoftver. A rendszer üzemeltetése során a szerver- és kliens program működésében olyan jelentős 

lassulást tapasztaltunk felhasználói (kliens) oldalon, amely a napi munkavégzést is (pl.: kártyakiadás) több esetben akadályozza. Az 

előzetes felmérés alapján szükségessé vált a meglévő szerver környezet hardware elemeinek és kiszolgáló szoftvereinek migrálása és 

cseréje, a beállítások elvégzése és tesztelése, az új szerver környezet és működésbiztonság (redundancia) kialakítása.

2020.03.24

Bútorasztalosi alap,-segédanyagok és szerelvények 

beszerzése

Ingatlangazdálkodási 

Osztály
beszerzés - - Áru 

A tevékenységet jelenleg saját erőforrással, 100%-ban az Infrastruktúra Fenntartási csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges 

segédanyagok beszerzésére szolgál a szerződés megkötése.
2020.03.24

Mészoltó csőhálózat alkatrészek
Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés - - Áru

A beszerzés célja a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben üzemelő Füstgáztisztító berendezés mészoltó régi csőhálózata cseréjéhez 

szükséges alkatrészek beszerzése az elvégzendő csere előkészítéseként. A gyártó Franciaországban leállította a termelést a 

koronavírus-járvány miatt, a raktárkészletekből lehet pótolni jelenleg a hiányt. A termelés újraindítása, szállítás reálisan késő ősznél 

hamarabb nem várható.

2020.03.24
QUADRO-ALFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

1033 Budapest, Kéve u. 4.
7 932 956 Ft               2020.04.07 2020.07.31

Karbantartási segédanyagok beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Társaságunk járműfenntartó tevékenységet végez négy különböző telephelyen.A járművek napi vizsgálata, időszakos 

szemléje,garanciális javítása, jármű kisjavítása,jármű fődarab cseréje, jármű karosszériák és tartozékaik, valamint kiegészítő eszközök 

javítása az 1/1990 (IX. 29) KHVM rendelet alapján történik.A társaságunk gépjármű és kiegészítő eszközök javításához a "karbantartási" 

segédanyagok használata elengedhetetlen. A karbantartási segédanyagok alatt a megmunkáláshoz, a termék előállításához, 

szereléséhez, illetve a gépek működéséhez szükséges anyag (pl hűtőanyag, kenőanyag, ragasztóanyagok és tömítőanyagok, egyéb 

vegyi anyagok, csavarlazító, műszaki tisztiító stb.) értendő. A járművek és felépítmények, valamint kiegészítő eszközök javításához gyári 

technológiai alapján meghatározott pl. csavarrögzítő/ragasztó hiánya esetén a célgép üzemképtelenné válik, ezáltal kiesik a 

közszolgáltatásba résztvevő járműállományből. A járművek üzemképességének tartása, illetve üzemképtelensége esetén, 

veszélyeztetetté válik a közszolgáltatás, mely Társaságunnak jelentős többletköltséget és üzleti pozíciójának gyengülését okozhatja.

2020.03.24

Holder gyártmányú takarító kisgépek és 

felépítményeihez, adaptereihez gyári új, vagy gyári 

felújított és/vagy utángyártott új alkatrészek beszerzése

Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Társaságunk járműfenntartó tevékenységet keretében, valamennyi Holder gyártmányú járda és kerékpár takarító kisgép és 

felépítményei, valamint adapterei javítását/karbantartását végzi. Társaságunk jelenleg összesen nyolc darab, Holder X30 (6 db) és 

Holder Muvo (2 db) gyártmányú járda és kerékpár takarító kisgéppel rendelkezik. A nyolc darab Holder gyártmányú járda és kerékpár 

takarító kisgéppel valósítja meg Budapesti közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait.  

A Holder gyártmányú járda és kerékpár takarító kisgépek és felépítményei, valamint adaptereihez javításához, gyári technológia alapján 

meghatározott alkatrészek nélkül a célgépek üzemképtelenné válnak, ezáltal kiesnek a közszolgáltatásban résztvevő járműállományból. 

2020.03.24

Különféle ipari gázok, nagy tisztaságú gázok és 

gázkeverékek szállítása, valamint a tároló palackok tartós 

bérlete

Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru

Különféle ipari és nagy tisztaságú gázokat, valamint gázkeverékeket Társaságunknál két fő területen használnak.  A Műszaki 

Igazgatóság (Központi Javító Üzem és a Műszaki kiszolgáló Üzem) a műhelyekben javításkor szükséges hegesztésekhez használ ipari 

gázokat, valamint a laborokban a laborgépekhez különböző vizsgálatokhoz szükséges nagy tisztaságú gáz és speciális gázkeverék. 

Ezek biztosítására szükséges a beszerzés indítása.

2020.03.24

Az FKF Nonprofit Zrt. Beszerzési Bizottsága által megtárgyalt, elfogadott beszerzések 2020.02.15. óta 

Nyertes ajánlattevő
 Szerződéses 

összeg (nettó) 

Szerződés hatálya

(-tól , -ig/határozatlan)
(utóbbi esetén nemzeti / uniós; nyílt / meghívásos / 

tárgyalásos, stb) 

Beszerzés elnevezése Igénylő terület

Eljárástípus és eljárásrend

Beszerzés tárgyának rövid bemutatása, indoklása
Jóváhagyás 

időpontja



Napi fertőtlenítés kivonuló állomány által használt 

telephelyeken 
Vezérigazgatóság beszerzés - - Szolgáltatás

A koronavírus elleni védekezésre figyelemmel szükséges 4 telephelyen összesen 400 kukásautó kezelőfelületének, illetve hátlapjának 

fertőtlenítése.
2020.03.24

Ifotech-Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

2832 Héreg, Iskola út 043/7 hrsz
12 000 000 Ft             2020.03.24 2020.06.24

Célgép fertőtlenítési szolgáltatás Vezérigazgatóság beszerzés - - Szolgáltatás
A koronavírus elleni védekezésre figyelemmel szükséges 4 telephelyen parkoló - a napi hulladékszállításban, illetve a főváros 

köztisztaságának biztosításában dolgozó - járművek felületi fertőtlenítése drónos kijuttatással, telephelyenként napi 1 alkalommal.
2020.03.24

MyActionCam Magyarország Kft. 1095 Budapest, 

Lechner Ödön fasor 2.
7 200 000 Ft               2020.03.24 2020.06.24

Különféle ipari tisztítószerek beszerzése és szállítása Projekt Osztály beszerzés - - Áru

Az FKF Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és köztisztasági feladatainak ellátása során jelentős mennyiségű vegyszer 

felhasználásával járó tevékenységeket is végez, amelyek alapvetően az alábbi területeket érintik: 

•	Hulladékszállító célgépek és személygépjárművek külső esztétikai és fertőtlenítő mosása (karosszéria, alváz, motorblokk, felépítmény, 

beöntő szerkezet)

•	Hulladékgyűjtő edények külső és belső fertőtlenítő mosása

•	Köztisztasági feladatok ellátása közterületen:

o	aluljárók, közjárdák, közterek járófelületeinek fertőtlenítő tisztítása 

o	aluljárók, hidak műtárgyainak, forgalomtechnikai eszközök felületeinek vegyszeres tisztítása

Jelen beszerzés fenti tevékenységek ellátásához kapcsolódó vegyszerigény biztosítására irányul. 

2020.04.01

Notebookok beszerzése Informatikai Osztály beszerzés - - Eszköz
A járványügyi helyzetre figyelemmel a társaság munkavállalói otthoni munkavégzésének feltétele, hogy megfelelő informatikai eszközzel 

rendelkezzenek. A beszerzés ezen eszközpark kiépítését célozza.
2020.04.01

X-Terminator Kereskedelmi Kft., 1136 Budapest, 

Pannónia utca 19. félemelet 1.
7 485 000 Ft               2020.04.01 2020.06.01

Lion Alco Blow típusú alkoholszondák szállítása, 

kalibrálása, eseti javítása - meglévő szerződés 

módosítása

Hulladék Begyűjtési és 

Szállítási Igazgatóság
beszerzés - - Eszköz

A Hulladék begyűjtési és szállítási Igazgatóságnál felmerült igény alapján a koronavírus elleni védekezésre tekintettel szükséges volt a 

szerződés hatályának és keretösszegének módosítása. Az elektronikus alkoholszonda  magyarországi kizárólagos forgalmazóval és 

szervízpartnerrel, a meglévő  szerződött partnertől történt a beszerzés. 

2020.04.07
VE. CORETRADE Fejlesztő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Ozorai u. 2.
12 660 000 Ft             2018.05.31 2021.05.23

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 

II.ÜTEM 3 SZEKTOR üzembevételéhez szükséges 

munkák beszerzése

Hulladékártalmatlanítási 

Osztály 
beszerzés - - Szolgáltatás

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ II. ütem építése során a csurgalékvíz tározó medence fél évig tartó átépítése miatt 

az ott tárolt, valamint az építés alatt a I. ütemben képződő csurgalékvízet a II. ütem 3. szektorában egy L alakú osztógáttal leválasztott 

6.900 m2 fenékfelületű ideiglenes csurgalékvíz tározó medencébe emelték át melyet azóta is ott tárolnak.

Az ideiglenes medencerészbe a komplex aljzat és rézsűszigetelés elkészült, azonban a medence fenéken 

•	a geotextília terítés, 

•	az osztályozott kavicsszivárgó paplan és  

•	a 3 db csurgalékvíz gyűjtő dréncsőág és azok összekötése még nem került beépítésre. 

A szükséges építőanyagokat a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén deponáltak azok rendelkezésre állnak. 

Az elmaradt, illetve a szükségessé váló építési munkafázisokatt el kell végezni

2020.04.07

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ II. 

ütemű lerakótér HDPE lemez hibamentességének, 

vízzáróságának ellenőrzésére geofizikai mérésekkel, 

szakértői tevékenység 

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés - - Szolgáltatás

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 

szerint B3 alkategóriájú hulladéklerakón geofizikai monitoringrendszert ki kell építeni, valamint a geomembrán (fólia/lemez) folytonossági 

állapotáról információkat kell nyújtani addig, amíg az első hulladékréteg a szigetelő fóliára/lemezre rákerül. Azon a hulladéklerakón, 

amelyen a geofizikai monitoringrendszer kiépítésre került, rendszeresen, évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat 

kell gyűjteni.  

2020.04.07

Geesinknorba gyártmányú (hulladékgyűjtő) 

felépítményekhez gyári új, vagy gyári felújított, vagy 

utángyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása.

Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Társaságunk járműfenntartó tevékenysége keretében három különböző telephelyen, valamennyi Geesinknorba gyártmányú 

(hulladékgyűjtő) felépítmény javítását/karbantartását végzi. Jelenleg a Geesinknorba gyártmányú (hulladékgyűjtő) felépítmények 

darabszám alapján, Társaságunk hulladékgyűjtő felépítmény/célgép állománya mintegy 7%-át (410 célgépből 30 darab esetében) teszik 

ki. Piackutatást követően megállapítást nyert, hogy a Geesinknorba felépítményekhez tartozó alkatrész ellátottság Magyarországon 

továbbra is bizonytalan. Korábban két közbeszerzési eljárás is eredménytelen lett. A két eredménytelen eljárás következtében, a 

megkötendő szerződés csak olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek szállítása az elmúlt időszakban nem ütközött akadályokba.

A Geesinknorba típusú hulladékgyűjtő felépítmények javításához, gyári technológia alapján meghatározott alkatrészek nélkül a célgépek 

üzemképtelenné válnak, ezáltal kiesnek a közszolgáltatásban résztvevő járműállományból. A járművek üzemképtelensége esetén 

veszélyeztetetté válik a közszolgáltatás.

2020.04.21

Különféle gyógyszertári eszközök beszerzése 
Humánpolitikai 

Igazgatóság
beszerzés - - Szolgáltatás megrendelés,  Áru beszerzés

Társaságunk 3 telephelyén (Alföldi utca, Gyáli út és Károly Sándor út) üzemel foglalkozás-egészségügyi rendelő, amely segítségével 

biztosítani tudjuk munkavállalóink orvosi ellátását. A jelenleg érvényben lévő, az üzemeltetéshez szükséges eszközök szállításáról szóló 

keretszerződés 2020.04.09-én lejár. 

Jelenlegi szerződéses partnerünk 2009 óta látja el a feladatait, amely idő alatt maximálisan elégedettek voltunk munkájukkal. Egyedi 

megrendeléseink teljesítését soron kívül ellátják, a hiánycikkek, nem kapható termékek beszerzését rövid időn belül elérhetővé teszik 

számukra.  Munkavállalóink segítségükkel minden évben elsők között kaphatják meg például az influenza elleni védőoltást is, amelyet a 

vakcina megjelenése után szinte azonnal rendelkezésükre bocsájtanak a megfelelő mennyiségben.

2020.04.21

Trane típusú folyadékhűtő karbantartása
Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés - - Szolgáltatás

A folyadékhűtők működése során a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzem azon helyiségeit látják el hűtött vízzel, amely helyiségek 

folyamatos hűtést igényelnek. Elsősorban a zárt, elektromos  kapcsolóterek üzembiztos működését teszi lehetővé. AZ F- gáz vizsgálat 

hatósági előírás

2020.04.21

Mobiltelefonok és mobileszközök kiegészítőinek, 

perifériáinak beszerzése - meglévő szerződés 

módosítása

Informatikai Osztály beszerzés - - Eszköz Vezetői igények kiszolgálása 2020.04.21
S&E Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

1162 Budapest, Ábra u. 4/3.
9 000 000 Ft               2019.06.27 2020.12.31

Körseprűk és hengerseprűk egyedi javítása Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Szolgáltatás

A gépi úttisztítás célgépei a munkavégzésük során kör-; ill. hengerseprűvel végzik a takarítási feladatokat. Ezek a seprűk a használat 

közben elkopnak, deformálódnak, megsérülhetnek. A kopott körseprők ls hengerseprűk átkötése, felújítása a Társaság egyik 

alaptevékenységének, a gépi úttisztításnak elengedhetetlen igénye.

2020.05.05

Nagynyomású (felépítményi) mosóberendezések + 

tartályok beszerzése

Köztisztasági

 Igazgatóság
beszerzés - - Áru +szolgáltatás

Az árubeszerzés elsődlegesen a lakosság részéről a közterületek higiénés és egyéb fertőtlenítésével kapcsolatosan felmerült, fokozott 

elvárások teljesítéséhez, továbbá közterületek és azokon lévő műtárgyak felületeinek emelt szintű, melegvizes takarításához jelenleg 

rendelkezésünkre álló kapacitás részleges megújítását, illetve bővítését szolgálja. A berendezések opcionálisan alkalmazhatók 

járműveink eseti tisztítására, szükség esetén fertőtlenítésére is.

		Az Árubeszerzéshez kapcsolódó karbantartási szolgáltatás a fenti feladatok zökkenőmentes ellátásához szükséges üzemképességet, 

illetve meghibásodás esetén operatív hibaelhárítást tesz lehetővé.

2020.05.05

Általános autóvillamossági szerelési anyagok beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Áru

Az úttisztítási, hulladékelszállítási feladatok elvégzéséhez a célgépek, valamint az ezeket kiszolgáló egyéb gépek, berendezések 

folyamatos üzemképességének fenntartásához szükséges, hogy ezen eszközök elektromos rendszerei megfelelően működjenek. A 

járműveink üzemképességének megtartása érdekében szükséges a különféle típusú általános autóvillamossági szerelési anyagok 

folyamatos biztosítása.

2020.05.05

Különféle informatikai perifériák beszerzése; Adattárolók 

és Informatikai kellékanyagok beszerzése
Informatikai Osztály beszerzés - - Eszköz

A beszerzés célja keretszerződés kötése 1 évre annak érdekében, hogy a felhasználói igényekre reagálva  gyorsan és hatékonyan el 

tudjuk látni a cég munkatársait  a napi munkavégzéshez szükséges/indokolt eszközökkel.
2020.05.05

Kalorifer hőszigetelő táskák cseréje
Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés - - Szolgáltatás A beszerzés célja a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánokra menő primer levegő előmelegítésének stabil, jó hatásfokú működése. 2020.05.05

Hűtővíz kondicionáló rendszerhez szerelvény beszerzése
Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés - - Áru 

 A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben a kazánokban fejlesztett gőz munkát végez a turbinában, majd a kondenzátorban vízzé alakul. A 

turbinakondenzátor egy nagy teljesítményű hőcserélő, melyben a hűtőközeg a hűtővíz. 1 300 m3 hűtővíz kering a rendszerben. A 

kondenzátorban felmelegedett vizet a hűtőtoronyban hűtjük vissza ellenáramban áramoltatott levegővel. A levegőből így a hűtővízbe 

kerül a szálló por és egyéb szállni képes szennyeződés. A hűtővízben lévő baktériumok egy része veszélyes lehet az emberekre, 

állatokra, míg néhány a szerkezeti anyagokra lehet káros. A jelenleg alkalmazotthűtővíz-kondícionáló  vegyszercsalád tartalmaz 

diszpergáló szert, keménység stabilizálót, korrózió-gátló szert, valamint kétféle biocidot. Az automatikus vegyszeradagolás védi a 

munkavállalókat a vegyszerterheléstől, minimálisra csökkenti a vegyszer-túladagolást, ezzel is kímélve a környezetet. 

2020.05.05

Targonca beszerzés
Beszerzési 

Igazgatóság
beszerzés - - Áru

A Készletezési és Logisztikai Osztályról egy 1981-es üzembe helyezésű 9622-es egyedi számmal ellátott, emelővillás, dízel üzemű 

targonca, valamint szintén egy 1980-as években, üzembehelyezett emelővillás, dízel üzemű targonca selejtezését indítottuk el. A 

gépekkel rendszeres hibák voltak, biztonságos üzemeltetésre alkalmatlan. A javítását már gazdaságossági megfontolásból nem 

kezdeményeztük. 

2020.05.12

Védőkesztyűk beszerzése Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru
A vírus helyzetre tekintettel a beszerzés tárgya szerinti eszközök fogyására és a raktárkészlet feltöltésére tekintettel szükséges a 

keretszerződés megkötése.
2020.05.12

Védőmaszkok beszerzése Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru
A vírus helyzetre tekintettel a beszerzés tárgya szerinti eszközök fogyására és a raktárkészlet feltöltésére tekintettel szükséges a 

keretszerződés megkötése.
2020.05.12

Kézfertőtlenítők beszerzése Beszerzési Osztály beszerzés - - Áru
A vírus helyzetre tekintettel a beszerzés tárgya szerinti eszközök fogyására és a raktárkészlet feltöltésére tekintettel szükséges a 

keretszerződés megkötése.
2020.05.12



Különféle ipari tisztítószerek beszerzése és szállítása 

indoklása
Projekt Osztály beszerzés - - Áru

A beszerzési bizottság a korábbi vegyszerbeszerzést 5, 5 millió Ft-al jóváhagyta, ugyanakkor a beérkezett ajánlatok és a szakterületek 

műszaki tartalomra vonatkozó módosításai miatt a becsült érték 10,5 millió Ft-ra nőt. Az FKF Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási és köztisztasági feladatainak ellátása során jelentős mennyiségű vegyszer felhasználásával járó tevékenységeket is 

végez, amelyek alapvetően az alábbi területeket érintik: 

•  Hulladékszállító célgépek és személygépjárművek külső esztétikai és fertőtlenítő mosása (karosszéria, alváz, motorblokk, felépítmény, 

beöntő szerkezet)

•  Hulladékgyűjtő edények külső és belső fertőtlenítő mosása

•  Köztisztasági feladatok ellátása közterületen:

     o	aluljárók, közjárdák, közterek járófelületeinek fertőtlenítő tisztítása 

     o	aluljárók, hidak műtárgyainak, forgalomtechnikai eszközök felületeinek vegyszeres tisztítása

2020.05.12

WIS, Xentry DAS és Xentry Diagnosis szoftverek  - 

meglévő szerződés módosítása
Műszaki Igazgatóság beszerzés - - Szolgáltatás

A 29717 számú gyári jogosultságához kötött szolgáltatási szerződés keretösszeg a hasonló 27677 számú WIS, DAS és Xentry 

Diagnostics szoftverek szerződése alapján került meghatározásra, 24 hónapos szerződés időtartam figyelembevétele mellett. A 

Mercedes gyártmányú célgépek tervezett futásteljesítménye és az üzemképesség fenntartása miatt szükséges a szerződés módosítás. 

A hulladékgyűjtő, kommunális és gépi úttisztító célgépek üzemeltetésére, valamint karbantartásra/gyári jogosultságához kötött javítások 

növekedtek a többlet futásteljesítménytől és a megnövekedett igénybevétel miatt.

Az előre tervezett gépjármű beszerzések elhúzódása miatt a jelenlegi elöregedett célgép állomány nagyobb igénybevételnek van kitéve.

A folyamatos szolgáltatás lefedettség érdekében szükséges a szerződéses határidő növelése és a szerződéses keretösszeg bővítése, 

mellyel egyidejűleg a célgépek üzemképessége, és  a közszolgáltatás is biztosítható.   

A fentiek alapján a jelenleg rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg várhatóan a 2020. II negyedéves költségekre elegendő.

2020.05.12
Mercedes Benz Hungária Kereskedelmi Kft, 

1133 Budapest, Váci út 96-98.
13 500 000 Ft             2018.08.31 2021.08.31

Földmunkagépek alkatrészei Műszaki Igazgatóság közbeszerzés uniós nyílt Áru
Pusztazámori lerakó depónia felületén munkát végző gépek rendszeres karbantartásához és javításához szükséges alkatrészek 

beszerzésére irányuló eljárás. 
2020.03.10

Kommunál-Part Kft.

székhely:	2315 Szigethalom, Táncsics Mihály u. 27.
20 000 000 Ft             2020.04.30 2022.04.30

5 db abszorber berendezés szervizelése
Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

Az abszorberek a füstgáztisztításban résztvevő berendezések, e berendezések működésképtelensége esetén a Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű nem üzemel.
2020.03.10

Komplex Kft. 

2800 Tatabánya, IV. Élmunkás sor 1.

 7000000 Ft + 

1500000 opció 
2020.04.24 2022.04.24

Füstgáztisztító rendszerben végzendő gépészeti 

javítások, karbantartási munkák

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

A füstgáztisztító rendszer működése nélkül a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű nem üzemelhet jogszabályi előírások alapján. A 

folyamatos üzem fenntartásához szükséges állandó karbantartási szerződéssel rendelkeznünk.
2020.03.10

Pirazol Gyártó-Szolgáltató és Kereskedő Kft.

3100 Salgótarján, Fülemüle út 9.
80 000 000 Ft             2020.04.30 2022.04.30

Új hálózati eszközök beszerzése Informatikai Osztály közbeszerzés DKÜ Áru
A szerződés keretében alapvetően hálózati eszközök, switchek, routerek, hálózati elosztók kerülnek beszerzésre. Ezek a meglévő, 

részben elavult, és túlterhelt  eszközök cseréjét biztosítják.
2020.03.10

S&T Consulting Hungary Kft. 

- 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 

S&T Services Kft. - 2040 Budaörs, Puskás Tivadar 

út 14.

ALOHA Informatika Kft. - 1117 Budapest, Alíz utca 

1. 7.emelet 

Areus Infokommunikációs Zrt. - 1037 Budapest, 

Montevideo u. 5. 

PORION-DIGITAL Kft. - 1119 Budapest, Petzvál 

József u 31-33. C. ép. V. em. 

Rufusz Computer Informatika Zrt. 1111 Budafoki út 

59. 

IMG Solution Kft. - 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

Symmetria Magyarország Zrt. - 1139 Budapest, Váci 

út 91.

72 560 811 Ft             2020.04.20 2021.04.20

Budafoki út tároló sómentesítés 

Ingatlan Beruházási 

és Üzemeltetési 

Főosztály

közbeszerzés nemzeti nyílt Ingatlan és  építési beruházás
A tároló oldalfalát kikezdte a benne tárolt só, megfelelő szigetelés  hiányában károsodik a szerkezet. A munkát nyár folyamán szükséges 

elvégezni.
2020.03.10

SIEMENS folyamatirányító rendszer karbantartása, 

javítása, alkatrészek cseréje

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Áru

A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben rendszerében a kazánok és a vezénylő között kiépített folyamatirányitó rendszer  folyamatos 

karbantartása szükséges az üzemvitel folytonossága érdekében.
2020.03.10 Profigram Zrt. 1112. Budapest, Hegyalja út 118/b.

 28 000 000 Ft+ 

7 000 000 opció 
2020.05.06 2023.05.06

Mercedes gyártmányú alapgéphez gyári új, vagy gyári 

felújított alkatrészek beszerzése és szállítása - 

előkészítés engedélyezése

Műszaki Igazgatóság közbeszerzés uniós nyílt Áru

Tárgyi eljárás 407 db Mercedes típusú tehergépjármű alkatrész ellátását szolgálja. A 3,5 t feletti alapgépeink 64% -át

teszi ki ez a gyártmány.

A közszolgáltatás folyamatos biztosítása miatt a Mercedes gyártmányú alvázak folyamatos karbantartása, javítása elengedhetetlen, így 

az eljárás kiemelt jelentőségű.

2020.03.30

Novell/Micro Focus megoldások licensz használati 

jogának és gyártói támogatásának megújítása
Informatikai Osztály közbeszerzés DKÜ Szolgáltatás

A Társaság ügyviteli folyamatait támogató szoftvermegoldások, a hozzáférés kezelés licensz használati joga és gyártói támogatása 2020 

áprilisában lejár.

A beszerzés célja a további 12 hónapos használati jog és támogatási háttér biztosítása.

2020.03.24

Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű 

Társaság - 2040 Budaörs, Edison u. 4., 

+ KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő 

"zártkörű" Részvénytársaság  székhely: 1118 

Budapest, Rétköz u. 5., 

+ S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & 

Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság 

(KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, 

Puskás Tivadar út 14.,

50 691 165 Ft             2020.05.18 2021.05.18

Technológiai berendezések hőszigetelésének 

karbantartása - indítás engedélyezése

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű a hulladék termikus hasznosítását végzi. A berendezések magas hőmérsékleten akár 400 oC is 

üzemelhetnek.  A csőhálózatok, szerelvények eltérő vastagságú illetve méretű szigeteléssel és burkolattal vannak ellátva, amellyel 

csökkenthető a környezet felé leadott hőenergia veszteség. A hőszigetelő szakcég elsődleges feladata a hőszigetelő anyagok, bádogok 

bontása (adott technológia hozzáférhetőségének biztosítása), míg a második fázis a helyreállítás, amely az érintett szerelvények 

karbantartása után következik, ebben az esetben előírt méretű és típusú szigeteléssel valamint burkolattal történik a beburkolás.

Adott keretszerződés nélkül a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű hőszigetelt berendezéseit nem lehet karbantartani, meghibásodás 

esetén a helyreállítás, új hőszigetelés kiépítése nem lehetséges. Hőszigetelés nélkül a berendezések csak korlátozottan vagy nem is 

üzemeltethetőek a nagy hőmérséklet különbség, illetve a hősokkok miatt! 

A szerelvényeket szakszerű hőszigetelés nélkül vagy nem megfelelő szigetelés esetén nagymértékű termikus hatásfokcsökkenéssel 

fognak üzemelni. Ebben az esetben a meghibásodás esélye nagymértékben megnövekszik.

Továbbá munkavédelmileg is veszélyessé válnak a sérült vagy szigeteletlen berendezések.

A tervezett kazánleállások esetében is nagymennyiségű hőszigetelőanyagot, bádogot kell eltávolítani a technológia hozzáférhetőséghez, 

hogy a tervezett időtartam alatt a javítások, karbantartások megvalósuljanak. Kazánvisszainduláskor pedig ezek visszaépítésére is 

szükség van.

Minden évben tervezett túlhevítő blokkok cseréjénél nagymennyiségű (több köbméter) hőszigetelő anyagot kell eltávolítani a 

kazántestekről, hogy a cserék elvégezhetőek legyenek. 

Keretszerződés nélkül nem tudjuk az ütemezett, már szerződött munkákat kivitelezni, az ütemezett karbantartásokat időben elvégezni. 

Leállási idő növekedés, jelentős árbevétel kieséssel kell számolni.

2020.03.10

1 db Lánctalpas emelhetőfülkés kotrógép szállítása Műszaki Igazgatóság közbeszerzés uniós nyílt Áru
Jelenleg 1 db 2008-as évjáratú forgókotró van a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban amelyben 9277 üzemóra van. 

Sajnos az utóbbi időben sűrűbbek lettek a meghibásodások, igy a lerakótér földel való takarása is akadozik. 
2020.03.10

Karbantartáshoz szükséges vas, fém, színesfém 

anyagok szállítása - VISSZAVONVA
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés uniós nyílt Áru

Társaságunk célgépeinek, járműveinek, speciális berendezéseinek, infrastruktúrájának műszaki biztonságának fenntartásához 

elengedhetetlen feltétel a vas színesfém, vas szerelési alapanyagok biztosítása a javító és alkatrész gyártó tevékenységet folytató 

műszaki területek részére. A beszerzési terület Informatikai kimutatása alapján a 2018 - 2019 évben 19 769 esetben történt vas termék 

felhasználás, 39 javítóegység-műhely részéről az alábbi kiemelt esetekben:

Célgépek felépítményeihez (3200) Hulladékgyűjtő célgépek (2581) Hótoló ekék (352) Kisteher gépjárművek (150) Alkatrészgyártás 

fejújítás (47) Hulladék aprítók (22) Öntömörítő gépek (13) Targoncák (12) Forgácsoló gépek (5)

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a vas és szerelési anyagok beszállításának elmaradása esetén a karbantartási, javítási és a műszaki 

szinten tartás üzemmenetei szempontjából ez kritikusnak tekinthető.  

2020.03.10



24 MW-os turbina 2020. évi szervizelése
Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

Éves karbantartás során a turbinát gyártó cég (Siemens) teljeskörű vizsgálatokat végez. Előző években feltárt kezdődő problémákra 

felújítást végez, alkatrészcserét hajt végre. 

A turbina éves rendszeres (üzemórás) karbantartása a gyártóműi előírásokban rögzítettek. 

A turbina éves karbantartása elengedhetetlen a hosszútávú stabil működéshez.

Turbina karbantartásának elmulasztása esetén a gyártó további üzemeltetést nem javasol, a régebbi karbantartások garanciájukat 

vesztik. 

Karbantartás során feltárt apróbb hibák alacsony költséggel való javításának elmaradása hosszabb távon fődarab cserével vagy 

felújítással járhat. SzerződEgy kiesés esetén a szerződésekben meghatározott hő és villamos energia mennyiségeket nem tudjuk 

biztosítani, kötbérfizetési kötelezettségünk merülhet fel.

2020.03.10

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában 

lévő ingatlanok komplex üzemeltetése, karbantartása, 

takarítással, őrzésvédelemmel, és egyéb feladatok 

ellátásával - meglévő szerződés módosítása

Ingatlangazdálkodási 

Osztály
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

„K1747 - Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában lévő ingatlanok komplex üzemeltetése, karbantartása, takarítással, 

őrzésvédelemmel, és egyéb feladatok ellátásával” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 29754. számú szerződés 

(továbbiakban: Szerződés) módosítása szükséges a fizetendő havidíj mértékében a feladatok csökkenésével arányosan, mivel 

szolgáltatási hely, illetve szolgáltatási terület megváltozása indokolja azt.

2020.03.10

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

1038 Budapest, Ráby Mátyás 26.

Kraft FM Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

7 958 529 368 Ft        2018.11.01 2022.10.31

Folyamatirányító rendszer SCADA felújítás négy 

kazánvonalra

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű folyamatirányító rendszerében (DCS) működő Siemens gyártmányú megjelenítő, archiváló kezelői 

felület (SCADA) a 2002-2005-ben elvégzett rekonstrukcióval egyidős (WinCC 6.0, Windows 2000 Server operációs rendszer alatt fut).

A PLC-ket és a SCADA-t összekötő buszrendszer (PROFIBUS S7) is az említettekkel egyidős, egyre kevésbé támogatott. A korszerű, 

nagyobb üzembiztonságot nyújtó Ethernet alapú buszrendszerre (PROFINET) való áttérés indokolt.

Az elavuló SCADA szoftverek is felújításra szorulnak. Ennek kapcsán a megváltozott képarányú kijelzőkhöz (4:3 -> 16:9) illeszkedő 

technológiai képek újra rajzolása és az egységes adatkezelés is megvalósul. 

A fenti munkákat technológiai egységekre szétbontva kívánjuk elvégezni, mely az egyidejű költségeket csökkenti, az üzembiztonságot 

pedig növeli.

2020.03.24

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákok és 

műanyag zsákok beszerzése

Ügyfélkapcsolati 

Osztály
közbeszerzés uniós nyílt Áru

Keretszerződés, a felhasználás 80%-át a zöldhulladék gyűjtő zsákok teszik ki.(kb.1.2 millió/db/év) A további mennyiséget a kommunális 

hulladékgyűjtő zsák(narancs sárga), agglomerációs települések egyedi méretű zsákjai teszik ki.
2020.03.24

Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd 

hulladékkezelési részfeladatok ellátása I.

Hulladék Begyűjtési és 

Szállítási Igazgatóság 
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A fővárosban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az FKF Nonprofit Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzattal kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy rendelet 10. § (1) 

bekezdésében rögzíti, hogy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtési tevékenysége során kizárólag a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 

részére nyújtott hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységének biztosítása érdekében vehet igénybe alvállalkozót

A rendelet 10. § (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek ellátásáért – amibe a fent meghatározott, gazdálkodó szervezet 

ingatlanhasználók részére nyújtott közszolgáltatási tevékenység is tartozik – igénybe vett alvállalkozói tevékenység mértéke nem 

haladhatja meg a hulladékgyűjtési tevékenysége mértékének 25%-át.

Az elmúlt időszakban a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók közszolgáltatás alá tartozó hulladékainak begyűjtésében, szállításában 

résztvevő alvállalkozók közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerint biztosítják a hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközöket, berendezéseket, tartályokat, konténereket, öntömörítős konténereket, présfejeket a hozzájuk tartozó konténerekkel, illetve a 

szállításhoz szükséges célgépeket, járműveket, valamint a tevékenység ellátásához szükséges munkaerőt. 2020. június 30. napjával 

azonban lejárnak az erre a tevékenységre megkötött szerződések.

Társaságunk nem rendelkezik megfelelő kapacitással ezen feladatok problémamentes átvételére, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási kötelezettség teljesítése azonban nem állhat meg, mert a folyamatosság megszakítása (begyűjtés, szállítás 

fennakadása) környezetvédelmi, járványügyi és közegészségügyi problémát okozna.

Fentiek értelmében közbeszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé a gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd 

hulladékkezelési részfeladatok (gyűjtés, szállítás) ellátása tárgyában.

2020.03.24

Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd 

hulladékkezelési részfeladatok ellátása II.

Hulladék Begyűjtési és 

Szállítási Igazgatóság 
közbeszerzés uniós nyílt Szolgáltatás

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A fővárosban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az FKF Nonprofit Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzattal kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy rendelet 10. § (1) 

bekezdésében rögzíti, hogy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtési tevékenysége során kizárólag a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 

részére nyújtott hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységének biztosítása érdekében vehet igénybe alvállalkozót

A rendelet 10. § (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek ellátásáért – amibe a fent meghatározott, gazdálkodó szervezet 

ingatlanhasználók részére nyújtott közszolgáltatási tevékenység is tartozik – igénybe vett alvállalkozói tevékenység mértéke nem 

haladhatja meg a hulladékgyűjtési tevékenysége mértékének 25%-át.

Az elmúlt időszakban a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók közszolgáltatás alá tartozó hulladékainak begyűjtésében, szállításában 

résztvevő alvállalkozók közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerint biztosítják a hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközöket, berendezéseket, tartályokat, konténereket, öntömörítős konténereket, présfejeket a hozzájuk tartozó konténerekkel, illetve a 

szállításhoz szükséges célgépeket, járműveket, valamint a tevékenység ellátásához szükséges munkaerőt. 2020. június 30. napjával 

azonban lejárnak az erre a tevékenységre megkötött szerződések.

Társaságunk nem rendelkezik megfelelő kapacitással ezen feladatok problémamentes átvételére, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási kötelezettség teljesítése azonban nem állhat meg, mert a folyamatosság megszakítása (begyűjtés, szállítás 

fennakadása) környezetvédelmi, járványügyi és közegészségügyi problémát okozna.

Fentiek értelmében közbeszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé a gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd 

hulladékkezelési részfeladatok (gyűjtés, szállítás) ellátása tárgyában.

2020.03.24

Kazán tűzálló falazati anyagainak  és beépítési 

segédanyagainak beszerzése és szállítása

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
közbeszerzés uniós nyílt Áru

Membránfalakból épül fel a kazántest. A tüzelőtértől kiindulva fokozatosan csökken a kazánfalazat vastagsága és változik az anyaga is. 

Ezzel együtt csökken a falazat szigetelőképessége is. Ez a kialakítás teszi lehetővé a folyamatos hőátadást a tűztérben lévő forró 

füstgázok és a kazánvíz között. Továbbá a környezetvédelmi előírásokat is így tudja teljesíteni a kazán. 

A kazánfalazat védi a membránrendszert a túlzott hőigénybevételtől. 

Falazati anyagok beszerzésével a leállások alatt sikeresen javítható, újra építhető a sérült kazánfalazat, külső cég bevonásával. A 

felhasznált anyagok hőálló beton, fugák, filcek, habarcsok, kerámia anyagok, melyek rövid szavatossági idővel rendelkeznek. A felsorolt 

anyagok normál kereskedelmi körökben nehezen beszerezhetők, nagy mennyiségben való raktározásuk nem előnyös. Fontos, hogy 

szerződéses kapcsolattal rendelkezzünk, hogy bármikor le tudjunk kérni és tervezett, illetve nem tervezett leálláskor is rendelkezzünk 

kazánfalazati anyagokra vonatkozó szerződéssel. Ezzel jelentősen tudjuk csökkenteni a leállásra fordított időt.

2020.04.01

Hulladékhasznosító Mű részére technikai nátrium-

hidroxid, technikai sósav, illetve őrölt, égetett mész 

beszerzése

3 részes eljárás

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
közbeszerzés uniós nyílt Áru 

A sósavat és a lúgot a vízelőkészítő technológiában használjuk az ioncserélők regenerálására, míg az égetett meszet a 

füstgáztisztítóban, a füstgáz savas alkotóinak a közömbösítésére alkalmazzuk. Mindhárom vegyianyag szükséges a Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű üzemeltetéséhez.

2020.04.07

Oracle E-busines Suite alkalmazás támogatási és 

fejlesztési feladatainak ellátásához szükséges szakértői 

támogatás biztosítása

2 részes eljárás

Informatikai Osztály közbeszerzés DKÜ Szolgáltatás

I.	rész: A Társaság pénzügyi és beszerzési, raktározási folyamataiban és HR nyilvántartásban jelentős alkalmazásának, az Oracle EBS 

használatának a folyamatos felhasználói és üzemeltetői támogatásához, az üzleti folyamatok és változtatási igények megvalósításához 

szükségesek a beszerezni kívánt fejlesztői szakmai tanácsadási napok.

II.	rész: A Társaság pénzügyi és beszerzési, raktározási folyamataiban és HR nyilvántartásban jelentős alkalmazásának, az Oracle EBS 

használatának a folyamatos felhasználói és üzemeltetői támogatásához, az üzleti folyamatok és változtatási igények megvalósításához 

szükséges a beszerezni kívánt támogatási tanácsadási napok.

2020.03.24

Személygépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával 

történő beszerzése -III. negyedéves csatlakozási kérelem
Beszerzési Osztály közbeszerzés uniós KEF  keretmegállapodás Áru Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.05.05

Gépjármű üzemanyag (tartályos) beszerzése -III. 

negyedéves csatlakozási kérelem
Beszerzési Osztály közbeszerzés KEF KEF  keretmegállapodás Áru Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.05.05



240 literes műanyag, 1100 literes fém hulladékgyűjtő 

tartályok beszerzése

Hulladékbegyűjtési és 

Szállítási Igazgatóság
közbeszerzés uniós nyílt Áru

A beruházási tervben a 240 literes hulladékgyűjtő edényekre 2020-ra betervezett 40 millió Ft emelése azért vált szükségessé, mert a 

tervezés idején rendelkezésünkre álló tartályfogyási adatokhoz képest a jelenlegi fogyási adatok jelentős mértékű növekedést mutatnak. 

A megnövekedett igényeket a korábbi szerződés keretén belül beszerzett tartályokból fedezni tudjuk, így azonban a tervezettnél 

korábban el fognak fogyni a tartályok, tehát 2020-ra nagyobb mennyiséget szükséges beszerezni. Fentieken kívül a „mintaprojekt”-ből 

visszaszállításra kerülő tartályok a hosszú raktározás során olyan károsodásokat szenvedtek, hogy azok felhasználása bizonytalanná 

vált. 

2020.05.15

Műszer kalibrálási eljárás Műszaki Igazgatóság beszerzés - - szolgáltatás

A szerződés megléte a Vizsgaállomás működéséhez elkerülhetetlen, hatósági tevékenységhez kapcsolódik 

(kalibrálások/hitelesítések/karbantartások, szoftveres támogatás és egyéb eseti megrendelések). Ezen kívül a javítóműhelyekben, 

szintén joghatással járó mérésekhez használt mérőeszközöket is karbantartják/hitelesítik/kalibrálják.

2020.03.10
ENERGOTEST Diagnosztikai és 

Automatizálási Kft. Dunaharaszti, 2330. Gomba u. 4.
8 000 000,00 Ft          


