
Eljárástípus

beszerzés / 

közbeszerzés

3,5 tonna össztömeg feletti SCANIA típusú régi és új 

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

SCANIA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 1.
9 000 000 Ft                                            2020.05.25 2021.05.25

Társaság telephelyein történő mobil WC, iroda 

konténerek bérlése
Ingatlan Üzemeltetési Osztály beszerzés 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 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 Fémkeretes ágyak beszerzése munkásszállókra 2020.03.10 Nem valósul meg: az igénylő visszavonta az igényt

Különféle tömítések beszerzése

Hulladékkezelési Igazgatóság - 

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 

Üzem

beszerzés Különféle tömítések beszerzése 2020.03.10
CALVO SEALING Kft.

1112 Budapest, Cseresznye u. 35.
5 000 000 Ft                                            2020.05.22 2021.05.22

Integrált irányítási rendszer felügyelete, tanúsítása
Környezetvédelmi és 

Minőségirányítási Osztály
beszerzés

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

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
KUHN Rakodógép Kft.

1239 Budapest, Ócsai út 5.
13 000 000 Ft                                         2020.05.15 2022.05.15

Napi karbantartáshoz szükséges szerszámok 

beszerzése
Beszerzési Osztály beszerzés 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

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

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

MOBILE POWER HYDRAULIK Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

2142 Nagytarcsa, Váltó u. 4.

9 500 000 Ft                                            2020.07.17 2022.07.17

Világítástechnikai anyagok, armatúrák beszerzése és 

szállítása
Beszerzési Osztály beszerzés 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

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

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
KOMMUNÁL-PART Kereskedelmi és Szolgálató Kft.

2315 Szigethalom, Táncsics Mihály u. 27.
7 000 000 Ft                                            2020.06.23 2022.06.23

Schmidt eke alkatrész beszerzés Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a
5 000 000 Ft                                            2020.07.03 2022.07.03

URH hálózatok fenntartási munkáihoz szükséges 

anyagok, eszközök beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
RADIORENT PLUS Kft.

1142 Budapest, Szőnyi út 36.
11 000 000 Ft                                         2020.06.03 2022.06.03

Karbantartási segédanyagok beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
Berner Rögzítéstechnikai Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 34.
12 000 000 Ft                                         2020.05.18 2022.05.18

Szakasszisztensi feladatok ellátása - Alföldi u. Humánpolitikai Igazgatóság beszerzés

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

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

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
ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 5
9 300 280 Ft                                            2020.07.20 2020.09.14

Bútorasztalosi alap,-segédanyagok és szerelvények 

beszerzése

Ingatlangazdálkodási 

Osztály
beszerzés

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

beszerzésére szolgál a szerződés megkötése.
2020.03.24

ERDÉRT-TUZSÉR Faipari Zrt.

4623 Tuzsér, külterület hrsz 0120/32
5 000 000 Ft                                            2020.06.22 2021.06.22

Mészoltó csőhálózat alkatrészek Hulladékkezelési  Igazgatóság beszerzés

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

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
Berner Rögzítéstechnikai Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 34.
12 000 000 Ft                                         2020.05.18 2022.05.18

Holder gyártmányú takarító kisgépek és 

felépítményeihez, adaptereihez gyári új, vagy gyári 

felújított és/vagy utángyártott új alkatrészek beszerzése

Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a
11 000 000 Ft                                         2020.06.30 2022.06.30

Különféle ipari gázok, nagy tisztaságú gázok és 

gázkeverékek szállítása, valamint a tároló palackok 

tartós bérlete

Beszerzési Osztály beszerzés

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
LINDE GÁZ Magyarország Zrt.

9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
12 000 000 Ft                                         2020.06.19 2021.12.19

Napi fertőtlenítés kivonuló állomány által használt 

telephelyeken 
Vezérigazgatóság beszerzés 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
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

Notebookok beszerzése Informatikai Osztály beszerzés
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

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

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

KBFI - TRIÁSZ Termékgyártó, Szolgáltató Kereskedelmi 

Kft.

1155 Budapest, Vág utca 31

1 455 000 Ft                                            2020.06.22 2022.06.22

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

Nyertes ajánlattevő Szerződéses összeg (nettó)Beszerzés elnevezése Igénylő terület Beszerzés tárgyának rövid bemutatása, indoklása
Jóváhagyás 

időpontja

Szerződés hatálya

(-tól , -ig/határozatlan)



Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ II. 

ütemű lerakótér HDPE lemez hibamentességének, 

vízzáróságának ellenőrzésére geofizikai mérésekkel, 

szakértői tevékenység 

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés

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

KBFI - TRIÁSZ Termékgyártó, Szolgáltató Kereskedelmi 

Kft.

1155 Budapest, Vág utca 31

1 455 000 Ft                                            2020.06.22 2022.06.22

Geesinknorba gyártmányú (hulladékgyűjtő) 

felépítményekhez gyári új, vagy gyári felújított, vagy 

utángyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása.

Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
SUTEC Hungaria Kereskedelmi Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.
14 000 000 Ft                                         2020.06.17 2021.06.17

Különféle gyógyszertári eszközök beszerzése Humánpolitikai Igazgatóság 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
PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

1087 Budapest, Luther u. 4. fszt. 3.
11 500 000 Ft                                         2020.06.15 2022.04.30

Trane típusú folyadékhűtő karbantartása Hulladékkezelési  Igazgatóság beszerzés
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

ETALON KLÍMA Kft.

2760 Nagykáta, Zrínyi u.20.
6 000 000 Ft                                            2020.06.19 2021.12.31

Mobiltelefonok és mobileszközök kiegészítőinek, 

perifériáinak beszerzése - meglévő szerződés 

módosítása

Informatikai Osztály beszerzés Társasági 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

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
VOBAN Kereskedelmi és Termelő Kft.

7623 Pécs, Mezőszél utca 9.
13 000 000 Ft                                         2020.07.27 2022.07.27

Nagynyomású (felépítményi) mosóberendezések + 

tartályok beszerzése

Köztisztasági

 Igazgatóság
beszerzés

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
KÉK DUNA 17 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.1114 

Budapest, Villányi út 4
10 587 000 Ft                                         2020.07.23 2020.08.31

Általános autóvillamossági szerelési anyagok 

beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
RIPCA Magyarország Kereskedelmi Kft. 1149 

Budapest, Mogyoródi út 32.
10 000 000 Ft                                         2020.08.03 2022.08.03

Különféle informatikai perifériák beszerzése; Adattárolók 

és Informatikai kellékanyagok beszerzése
Informatikai Osztály beszerzés

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

WOSS Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató 

Kft.

1141 Budapest, Fogarasi út 98.

12 000 000 Ft                                         2020.07.13 2021.07.13

Kalorifer hőszigetelő táskák cseréje Hulladékkezelési  Igazgatóság beszerzés A beszerzés célja a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánokra menő primer levegő előmelegítésének stabil, jó hatásfokú működése. 2020.05.05
BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2-4.
7 956 000 Ft                                            2020.06.24 2021.06.24

Hűtővíz kondicionáló rendszerhez szerelvény 

beszerzése

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
beszerzés

 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
Aqua-Four Víztechnikai Kft.

8800 Nagykanizsa, lendva u. 5.
7 210 050 Ft                                            2020.07.01 2020.12.31

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

megkötése.
2020.05.12

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1054 Budapest, Zoltán u. 3.
9 000 000 Ft                                            2020.07.13 2021.07.13

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

megkötése.
2020.05.12

TAR Csavar- Csapágykereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9600 Sárvár, Batthyány u. 51.
13 000 000 Ft                                         2020.07.28 2021.07.28

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

megkötése.
2020.05.12

ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 4
13 000 000 Ft                                         2020.07.17 2021.07.17

Különféle ipari tisztítószerek beszerzése és szállítása Projekt Osztály beszerzés

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:

     - 	aluljárók, közjárdák, közterek járófelületeinek fertőtlenítő tisztítása 

     - 	aluljárók, hidak műtárgyainak, forgalomtechnikai eszközök felületeinek vegyszeres tisztítása

2020.05.12
BR Facilities Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Attila u. 64.
10 500 000 Ft                                         2020.07.27 2021.07.27

WIS, Xentry DAS és Xentry Diagnosis szoftverek  - 

meglévő szerződés módosítása
Műszaki Igazgatóság beszerzés

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
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
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.

 7 000 000,- Ft + 

1 500 000,- Ft opció 
2020.04.24 2022.04.24

Füstgáztisztító rendszerben végzendő gépészeti 

javítások, karbantartási munkák

Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés

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
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 A tároló oldalfalát kikezdte a benne tárolt só, megfelelő szigetelés  hiányában károsodik a szerkezet. A munkát nyár folyamán szükséges elvégezni. 2020.03.10 Reversion Falszárító Kft. 2890 Tata Fürdő Utca 3. 25 817 346 Ft                                         2020.06.10 2020.11.10

SIEMENS folyamatirányító rendszer karbantartása, 

javítása, alkatrészek cseréje
Hulladékkezelési  Igazgatóság közbeszerzés

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

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
Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz 

Kft. 1133 Budapest, Kárpát u. 21.
765 000 000 Ft                                       2020.06.12 2022.06.12



Novell/Micro Focus megoldások licensz használati 

jogának és gyártói támogatásának megújítása
Informatikai Osztály közbeszerzés

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

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
BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u.2-4.
100 000 000 Ft + 20 000 000 Ft opció 2020.06.01 2024.06.01

1 db Lánctalpas emelhetőfülkés kotrógép szállítása Műszaki Igazgatóság közbeszerzés
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 eredménytelen

24 MW-os turbina 2020. évi szervizelése
Hulladékkezelési 

Igazgatóság
közbeszerzés

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. 

Egy kiesés esetén a szerződésekben meghatározott hő és villamos energia mennyiségeket nem tudjuk biztosítani, kötbérfizetési kötelezettségünk 

merülhet fel.

2020.03.10
Siemens Energy, s.r.o

Csehország, 61800 Brno Olomoucká 3419/7
29 977 140 Ft                                         2020.07.28 2020.09.16

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában 

lévő ingatlanok komplex üzemeltetése, karbantartása, 

takarítással, őrzésvédelemmel, és egyéb feladatok 

ellátásával - meglévő szerződés módosítása

Ingatlangazdálkodási  Osztály közbeszerzés

„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

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

Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési 

szilárd hulladékkezelési részfeladatok ellátása I.
Hulladék begyűjtési és Szállítási Igazgatóság közbeszerzés

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

MJLZ Hulladékszállítási Nonprofit Kft.; MULTI-DH 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft.; JABOR Nonprofit Kft.; 

Greenkom Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit 

Kft.; NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft., mint 

közös ajánlattevők

1 333 539 108 Ft                                    2020.06.22 2021.12.22

Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési 

szilárd hulladékkezelési részfeladatok ellátása II.

Hulladék begyűjtési és Szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

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

FCC Centrum Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 2360 Gyál, Kőrösi út 

53.

1 000 155 000 Ft                                    2020.07.01 2022.01.01

Kazán tűzálló falazati anyagainak  és beépítési 

segédanyagainak beszerzése és szállítása
Hulladékkezelési  Igazgatóság közbeszerzés

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
e-r-s GmbH

Németország, D-38486 Klötze Poppauer str.36
90 000 000 Ft                                         2020.07.27 2022.07.27

Hulladékhasznosító Mű részére technikai nátrium-

hidroxid, technikai sósav, illetve őrölt, égetett mész 

beszerzése

3 részes eljárás

Hulladékkezelési 

Igazgatóság 
közbeszerzés

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

I. rész: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

 I. rész:  29 966 700,- Ft+ 5 993 340,- Ft 

opció

III. rész: 196 680 000,- Ft + 39 336 000,- 

Ft opció 

I. rész:  

2020.07.02.

III. rész: 

2020.07.02.

I. rész: 

2022.08.02.

III. rész: 

2022.08.02.



Oracle E-busines Suite alkalmazás támogatási és 

fejlesztési feladatainak ellátásához szükséges szakértői 

támogatás biztosítása

2 részes eljárás

Informatikai Osztály közbeszerzés

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
Oracle Hungary Kft. 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 

7. (Millenium Tower II). Déli Torony. ép.  
71 145 000 Ft                                         2020.06.12 2021.06.20

Személygépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával 

történő beszerzése -III. negyedéves csatlakozási 

kérelem

Beszerzési Osztály közbeszerzés Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.05.05 Mol Nyrt. 50 000 000 Ft                                         2018.09.16 2021.03.31

Gépjármű üzemanyag (tartályos) beszerzése -III. 

negyedéves csatlakozási kérelem
Beszerzési Osztály közbeszerzés Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.05.05 Mol Nyrt. 2 500 000 000 Ft                                    2019.05.01 2021.05.01

240 literes műanyag, 1100 literes fém hulladékgyűjtő 

tartályok beszerzése

Hulladék begyűjtési és Szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

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
Unischo Kereskedelmi Kft.

1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
275 500 000 Ft                                       2020.11.27 2022.07.27

Műszer kalibrálási eljárás Műszaki Igazgatóság beszerzés

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. 

2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.

8 000 000 Ft                                            2020.05.14 2022.05.14

Škoda gyártmányú gépjárművek javítása és esetlegesen 

felmerülő kárrendezése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

Társaságunk állományában összesen 92 db Skoda márkájú gépjármű üzemel. Valamennyi gépjármű garanciális, az első garanciák 2021 tavaszán 

járnak le. A kötelező szervizek elvégeztetése a garancia megtartás feltétele, mely ezen szerződés terhére biztosított.

Mivel a járművek garanciálisak, a kárszámos javítások is ezen szerződés terhére történnek, így a szerződés meghosszabbítása ebből a szempontból 

is fontos.

A gépjárművek döntő többsége felsővezetői, középvezetői, illetve egyéb vezetői használatban van, a másik része pedig ellenőri gépjármű; így a flotta 

zavartalan üzemelése kiemelt társasági érdek, mely csak ezen szolgáltatási szerződés megléte esetén biztosított.

A vezetői és ellenőri gépjárműpark döntő többsége Skoda gyártmányú. A szerződés keretösszege korábban már megnövelésre került, azonban a 

káresemények előre nem látható módon idő előtt lemeríteni látszanak a szerződést (2020. januárjától összesen 20 db, melyben 2 db nagy értékű is 

volt, egy 1,1 MHUF és egy 0,6 MHUF értékű).

2020.05.20

PALOTA AUTOMOBIL Autó Kereskedő és Szolgáltató 

Kft.

1154 Budapest, Szentmihályi út 142.

9 000 000 Ft                                            2018.07.31 2021.07.31

Mosott homok beszerzése Készletezési és Logisztikai Osztály beszerzés
A szerződés keretösszege a jelenlegi fogyási volumenek alapján 08. hónapra prognosztizálva kimerül. A szerződés tárgyát képező OH 0-1 típusú 

ömlesztett mosott homok felhasználása Társasági szintű, és a közszolgáltatásinkhoz is szorosan kapcsolódó anyagtípus.
2020.05.20

Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és 

Szolgáltató Kft.

6640 Csongrád, Fő u. 61

7 840 000 Ft                                            2020.09.23 2022.09.23

Mosóberendezések és padlótakarító gépek negyedéves 

rendszerességgel történő karbantartása, eseti javítása, 

mosóberendezések kocsira történő telepítése, leépítése 

szerződésmódosítás

Köztisztasági Igazgatóság beszerzés Az üzemképesség és a közszolgáltatás maradéktalan ellátása érdekében szükséges a szerződés keretösszegének megemelése. 2020.05.20
Kék Duna 17 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

1114 Budapest, Villányi út 4..
14 000 000 Ft                                         2020.02.03 2021.02.03

Új gépi öntömörítős konténerek beszerzése Hulladék-kezelési Igazgatóság közbeszerzés

A jelenlegi öntömörítő konténereink nagymértékben elhasználódtak, további javításuk a korrodáltság miatt nem megoldható, újraépítésük 

gazdaságtalan, alkatész ellátásuk nem megoldott. A tárgyban megjelölt új konténerek beszerzése az elért hulladékelszállítási szolgáltatási 

színvonalunk megtartásához, valamint a szolgáltatási szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.Jelen beszerzési eljárás 

indításban a hatályos Közbeszerzési Tervtől eltérés mutatkozik. Ennek oka, hogy a korábbi igényfelmérés során pontosításra került ez egyes 

berendezések paraméterei. Ennek következtében változott az egyes berendezések elnevezése, valamint berendezések űrméret szerinti eloszlása. E 

módosítás a beszerzendő konténerek mennyiségét és beszerzésre fordítandó forrás mértékét nem változtatta meg.

2020.05.26

AdBlue redukáló adalék beszerzése - 

üzemanyagkutakhoz
Készletezési és Logisztikai osztály beszerzés A számú szerződés hatálya 2020.06.06-án lejár. Az adalékanyag beszerzés üzembiztonsági kérdés, ezért beszerzése elengedhetetlen. 2020.05.26

Partner Kenőanyag Kereskedelmi Kft.

1123 Budapest, Alkotás u 17-19
13 125 000 Ft                                         2020.07.10 2022.01.10

Különféle árnyékolástechnikai eszközök legyártása, 

szerelése, javítása és tisztítása_30566. szerz. Mód
Gondnoksági Osztály beszerzés

A vállalati szinten az előző módosítást (2020.12.23) követően tovább nőtt az igények mennyisége.

A másik ok, hogy az Ingatlanberuházások (felújítás , új helyiségek kialakítása) során az árnyékolástechnikai igények gyakran nem férnek bele a 

pénzügyi keretbe, illetve a beruházások kivitelezője jóval magasabb költséggel árazza be az ilyen jellegű munkákat, ezáltal a szervezeti egységek 

utólag igénylik meg a munkavégzéshez nélkülözhetetlen reluxát, szalagfüggönyt vagy hővédő fóliát.

2020.05.26
Iványi László EV.

1182 Budapest, Marosvásárhely u. 38/B
13 000 000 Ft                                         2019.09.12 2021.09.12

Dunakeszi depóniagáz rendszerének üzemeltetése  Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

A Dunakeszi II. számú nem veszélyes hulladéklerakó 2016-ban bezárt és 2017-ben átmeneti rekultivációval ellátott hulladéklerakón 2000 óta 

működik a depóniagáz ártalmatlanítása. A depóniagáz ártalmatlanítás jogszabályi előírás (20/2006 KvVm r.) és környezetvédelmi, levegőtisztasági 

előírásoknak tesz eleget. A gáz ártalmatlanítását az utógondozásban is biztositani kell. 

A rendszer működéséhez rendszeres ellenőrzés és karbantartás és esetenkénti javítások szükségesek.

A rendszer biztonsági lánca bármilyen okból történő leállása (pl. feszültség kiesés) után nem engedi az automatikus újraindítást. Az csak a leállás 

okának ellenőrzés után a helyszínen kézi beavatkozással lehetséges.

A fenti feladatok speciális ismereteket és szakképzettséget igényel.

2020.05.26
DH-SZERVIZ Kft. 

4032 Debrecen, Füredi út 76
13 000 000 Ft                                         2020.07.15 2021.07.15

Járműlámpák és egyéb elektromos szerelvények 

beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

A különféle helyzetjelző, figyelmeztető járműlámpák, és prizmák a járművek forgalomba tartásának műszaki feltételeihez szükségesek jogszabályi 

előírás alapján. A javításokhoz, esetleges meghibásodás esetén szükséges ezen alkatrészek szerelvények folyamatos biztosítása.
2020.06.10

RIPCA Magyarország Kereskedelmi Kft. 1149 

Budapest, Mogyoródi út 32.
8 000 000 Ft                                            2020.08.03 2021.08.03

FHHM nyár végi nagykarbantartásának idején begyűjtött 

vegyes települési és lom hulladék elhelyezése, 

ártalmatlanítása

Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés
A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű nagykarbantartásának tervezett ideje 2020.08.28- 2020.09.19. Ez tervezett idő, előfordult, hogy a tervezetnél 

később, más időpontban került sor a karbantartásra. Így nem tudjuk pontosan meghatározni beszállítások időpontját.
2020.06.10

FCC Magyarország Kft.

(2360 Gyál, Kőrösi út 53)
98 134 800 Ft                                         2020.08.24 2021.08.24

Vas, fém és színesfém anyagok szállítása - módosítás Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

A szerződés módosításának indoka, hogy a szerződés megkötésekor várható új tehergépjárművek nem a tervezett ütemezés szerint kerültek 

leszállításra a Pandémiás helyzet okán. A beszállítás kapcsán Partnerünk a járványügyi helyzetre tekintettel akadályt közölt, melynek elmúltával 

számottevő – de részére fel nem róható – késedelemmel fogja szállítani a szerződés szerinti gépeket. Ezért szükséges a jelenlegi gépparkunk 

felépítményei használhatóságának fenntartása, illetve korábban már nem tervezett javításainak eszközlése. Továbbá a szerződés módosítását 

indokolja az a tény is, hogy a Hulladékhasznosító Műben a tervezettől eltérő rendkívüli meghibásodások történtek, melyek jayítási szükséglete 

szintén jelen szerződés tartalmát érintik.

A géppark, illetve felépítményei használhatóságának fenntartásához, továbbá a Hulladékhasznosító Műben a tervezettől eltérő rendkívüli 

meghibásodások orvoslása érdekében az szerződésmódosítás keretében rögzített termékek beszerzése vált szükségessé.

2020.06.10

Productum Kereskedelmi Kft.

(1118 Bp., Dayka G.u.3.) 121 635 901 Ft                                       2020.06.19 2020.08.05

AdBlue tárolókonténerek beszerzése (2 db) Készletezési és Logisztikai Osztály beszerzés

A meglévő szerkezetek elavultak, a kiadásuk nem kalibrált átfolyásmérőn történik, a felhasználások jelenleg nem digitalizálhatók. Az új hulladékos 

célgépek ~100 db beérkezése után nagyrészt olyan gépek selejtezése várható, amik idáig az adalékfelhasználásban nem voltak érintettek, azonban 

újonnan üzembehelyezett gépek mindegyike várhatóan AdBlue rendszerrel ellátott lesz.

2020.06.16
MULTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1033 Budapest, Szőlőkert utca 4
10 554 392 Ft                                         2020.09.02 2020.12.01

Építési fafűrészáru beszerzése Ingatlan Üzemeltetési Osztály beszerzés
A szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra kötött korábbi szerződés hatályát vesztette, azonban a műszaki tartalomban felsorolt termékekre továbbra is 

szükség van.
2020.06.16

Wood Vendor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2764 Tápióbicske, Béke u.65
5 000 000 Ft                                            2020.09.07 2021.09.07

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő 

Nonprofit Részvénytársaság Gazdasági Igazgatósága 

működésének belső átvilágítása 

Köztisztasági Főigazgatóság beszerzés

Az eljárás az FKF Nonprofit Zrt. Gazdasági Igazgatóság működésének belső átvilágítását célozza. Az ajánattételre meghívott ajánlattevő - 

Professional Payroll Services Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - kiválasztására az eljárás bizalmi jellege és a szolgáltatás 

eredményorientált mivolta okán, a piaci helyzet felmérést és elemzését követően került sor.

2020.06.18
Professional Payroll Services Üzletviteli Tanácsadó Kft.

1222 Budapest, Zsineg u 37
4 800 000 Ft                                            2020.06.30 2020.09.30

3,5 tonna feletti régi és új járművek javítási szolgáltatása Műszaki Igazgatóság beszerzés
IVECO salakszállító tehergépjárművek javítási költsége magasabb az első körös ajánlati árnál, a módosított és a műszaki terület által elfogadott 

árajánlat értékét figyelembe véve szükséges a szerződés keretösszegének módosítása.
2020.06.18

Delta Truck Kft. 

2310 Szigetszentiklós, Leshegy u.13)
14 900 000 Ft                                         2017.09.29 2021.09.29

Téli síkosság-mentesítő anyag (tapadás gátlóval 

bekevert ömlesztett útszóró só) beszerzése és szállítása
Beszerzési Osztály közbeszerzés

Szükséges az eredeti szerződéses egységár 5 %-os mértéken belüli emelése is a szerződéses mennyiség fennmaradó 8.834 tonna és 4.000 tonna 

opciós mennyiség kapcsán. 

A szerződéses ellenérték növekménye jelen módosítási igény keretében nettó 14.264.991,- Ft-ot tenne ki. 

A jelzett szerződésmódosítást a szokatlanul enyhe téli időszak, fogyási mérték tervezettől jelentősen elmaradó mértéke,  mint olyan körülmény tette 

szükségessé, melyet ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a jelzett módosítási igény nem változtatja meg a szerződés általános 

jellegét, tekintve, hogy a szerződéses kötelezettségek közt tartalmi változtatásra nem kerül sor, továbbá a módosítás szerinti ellenérték növekedése 

nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A módosítás foganatosítása nélkül a fix keretmennyiséget a nyár folyamán lenne 

szükséges lerendelnünk.

2020.06.23
Solinvest Agro Kft. 

2120 Dunakeszi, Tallér u.10.
847 600 000 Ft                                       2019.01.112020.01.31 M:2021.03.31.

Megrendelő különböző telephelyeiről (Pusztazámor és 

Dunakeszi) csurgalékvíz elszállítása kezelésre
Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

A keret mennyiség megemelése PRHK - hulladéklerakó technológiai szennyvizének (hulladéklerakóból származó csurgalékvíz) tengelyen történő 

szállítása kezelésre évi 40.000 m3 helyett összesen 65.000 m3 mennyiségre. 

Megkezdtük a PRHK II. ütem 3. szektor hulladékfeltöltését, amivel 5,0 ha újabb vízgyűjtőről képződik a csurgalékvíz, ami kezdetben évente újabb 

~25.000 m3 csurgalékvíz mennyiségét jelenti.

Továbbá a II/1-2. szektoraiban a korábbi években felhalmozódott ~10.000 m3 csurgalékvíz kiemelése megkezdődött, mivel nem lehet már a 

hulladéktestben tovább tározni ezt a mennyiséget, mert a rézsűlábaknál kiléphet a szigetelt területről. 

Ezen felül a ~10 ha felületről lefolyó vizek a rézsűlábaknál kerülnek megfogásra, és mint kezelendő csurgalékvíz ként jelentkezik. Ez a mennyiség 

tovább növeli a PRHK csurgalékvíz mennyiségét.

2020.06.23

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és 

Környezetvédelmi Kft. 

1051 Bp., Hercegprímás u. 11.

427 700 000 Ft                                       2019.03.13 2021.03.13

Folyamatirányító rendszer SCADA felújítás négy 

kazánvonalra
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

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 – szintén a DCS-ben működő és szintén Siemens gyártmányú – vezérlők, azaz PLC-k jelentős részének kora is hasonló, bár a központi 

egységeket (S7-400H CPU) és a decentralizált perifériák buszcsatoló kártyáit (PROFIBUS DP ET200M) lehetőségeinkhez képest igyekszünk 

folyamatosan megújítani.

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 élettartamuk végére ért SCADA szerverek cseréje 2013-ban történt meg. Ezek ismét az élettartamuk vége felé közelednek, s már új szerverekkel 

nem megoldható a Windows 2000 operációs rendszer támogatása. Így 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.

2020.06.23

10_6kV-os elosztó Protecta védelmeinek cseréje Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű villamos energiarendszerének védelmi berendezései kulcsfontosságúak, nélkülük nem működtethető az üzem. A 

jelenleg üzemelő berendezések több mint 15 évesek és a gyártó nem biztosítja a karbantartáshoz, javításhoz szükséges tartalék alkatrészeket, ezért 

cseréjük szükséges.

2020.06.23



Hűtővízkezelés és szerviztevékenység Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

A hűtővíz kezelésnél a cél egy olyan komplex megoldás megvalósítása, ami magában foglalja a szerkezeti anyagok korrózióvédelmét, lerakódás 

gátlást, a kiválások, biofilm képződés megakadályozását, mikrobiológiai védelmet, megfelelő on-line műszeres méréseket, automatikus beavatkozást, 

és vegyszeradagolást, valamint szerviz tevékenységet, havi riportot és szaktanácsadást. 

2020.06.30
KontrolKem Hungária Kft.

1025 Budapest, Battai út 2. 1.em. 2.
8 695 500 Ft                                            2020.09.08 2021.09.08

400 kW frekvenviaváltó beszerzés Műszaki Igazgatóság beszerzés

Fővárosi Hulladékhasznosító Műben a Kazánok üzemeltetésének feltétele a füstgázventilátorok működése. A ventilátor motorok fordulatát 

VACON0100 -3L-0416-7-FLOW+SBF4+IP00+FL05+DLHU gyártmányú frekvenciaváltók szabályozzák. A K4 füstgázventilátor frekvenciaváltója 

meghibásodott, működés képtelen, helyette egy újra van szükség, hogy a kazán üzemképes legyen.

Szeretnénk megtartani az egyes kazánvonalak integráltságát, hogy, bármelyik kazánvonalra átalakítás nélkül átszerelhető legyen, meghibásodás 

esetén. Ezért szükséges ezt a típust beszerezni.

2020.06.30

Synchrodan Kereskedelmi Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft.

1103 Budapest, Sorház u.7/4

6 312 000 Ft                                            2020.09.07 2020.09.30

Flottamenedzsment eszközök - szerződésmódosítás Biztonsági Osztály közbeszerzés

Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti szükséges a szerződés módosítása az alábbiakra figyelemmel:

Az egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről szóló Kormány részére készült és 2020. májusában közszolgáltatók részére is 

véleményezésre megküldött JEF/42590/2020-ITM számú és a JEF/41993/2020-ITM számú Kormány-előterjesztés alapján a Ht. 

hulladékgazdálkodási tevékenység állami monopóliumba utalja és a kapcsolódó önkormányzati feladatokat- és hatásköröket megszünteti. A 

koncesszió jogosultjának kötelezettsége a javaslat szerint a gyűjtéstől, a szállításon át a hasznosítást megelőző kezelési műveletekre terjedne ki. 

A tervezet szerint az állami koncessziós hulladékgazdálkodási tevékenységre irányuló eljárások 2020 novemberéig lezajlanak, amelynek egzakt 

hatásait, mint pl. a közszolgáltatási tevekénység ellátására irányuló közszolgáltató szerződés módosítása és az esetleges hulladékszállítási és 

begyűjtési feladatok kötelezettségére a tervezet nem terjed ki. 

Társaságunk, mint közszolgáltató tevékenységének jogszabályi kötelezettség ellátásának (Köztisztasági és Hulladékgazdálkodási ágazatra is) 

vonatkozásában számos olyan kérdést vetett fel, amely a stratégiai tervezéséhez nem volt döntéshozói helyzetben arra irányulóan, hogy a jelenleg 

üzemeltetett flottafelügyeleti rendszert milyen módon, milyen szerződéses konstrukcióban és milyen új kommunikációs egységek telepítésével kell a 

jövőben tovább üzemeltetnie Társaságunknak a koncessziós szerződésre irányuló előterjesztés elfogadása esetén.

Az előterjesztés elfogadásáról szóló döntés az előre várt időpontig 2020 nyaráig nem született meg a Kormány részéről, hogy ennek tekintettel 

Társaságunk egy esetleges új közbeszerzési eljárást előkészítse és lefolytassa úgy, hogy a közszolgáltatási tevekénységből adódó jogszabályi 

kötelezettségét a flottafelügyeleti rendszer folyamatos rendezésére állasával biztosítsa (pl. automatikus útdíj fizetése), ezért Társaságunk két hónap 

szerződés meghosszabbítás igényével kíván élni a jelenlegi szerződéses partnerrel.

2020.06.30
Secret Control GPS Kft.

1203 Bp., Serény u.4.
97 180 000 Ft                                         2018.08.03 2020.10.03

Céginformációs Szolgálat Igazságügyi Minisztérium 

Céginformációs Főosztály

1055 Budapest, Báthory utca 12

1 000 275 Ft                                            2020.08.24 2020.09.04

Microsec Zrt.

1031 Budapest, Záhony u. 7. D.ép. 
1 143 315 Ft                                            2020.07.30 2020.09.01

CRM support tevékenység beszerzése Informatikai osztály beszerzés
Az Ügyfélkapcsolati Osztály értékesítési folyamatait kiszolgáló CRM rendszer 1 éves követése és funkcionális, technikai támogatása, valamint 

fejlesztési feladatainak ellátásának szükségessége.
2020.07.07

Qualysoft Informatikai Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u.5.
12 500 000 Ft                                         2020.09.21 2021.09.21

30984 3,5 tonna alatti gépjárművek gyári, vagy azzal 

egyenértékű első beszállítói alkatrészeinek  szállítása 

szerződés módosítása

Műszaki Igazgatóság beszerzés

A szerződés megkötésekor a várható új 3,5 tonna alatti tehergépjárművek nem a tervezett ütemezés szerint kerültek leszállításra a Pandémiás 

helyzet okán, ezért szükségessé vált a jelenlegi 3,5 tonna alatti járműparkunk használhatóságának további biztosítása, az alkatrészeinek további 

beszerzése, amely a keretösszeg előre nem tervezhető növekedésével járt. A szerződés keretösszege a lejárat előtt mintegy 2 hónappal kimerült. A 

3,5 tonna alatti gépjárművek üzemképességének folyamatos biztosítása elengedhetetlen a Társaság működéséhez, ez indokolja a meglévő 

szerződés keretösszegének emelését.

2020.07.07
UNIX AUTÓ és Alkatrészkereskedelmi Kft.

1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.
14 800 000 Ft                                         2020.03.11 2021.03.11

Híddaru alkatrészeinek beszerzése Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

2db 10 t-ás szeméttéri híddaru feladata a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe beszállított kommunális hulladék mozgatása a szeméttéri bunkertérben 

a beürítő kapuktól való elszedés, deponálás, homogenizálás és a kazánok táplálása. Ezt a feladatot napi 24 órájában kell a 2 db darunak ellátnia a 

folyamatos üzemvitel miatt. A daruk üzemképtelenné válása a teljes FHHM leállását idézi elő. Mivel a daruk rekonstrukciójának pontos dátuma még 

nem ismert, a darukat ezen időpontig működőképes állapotban kell tartani, amihez elengedhetetlenek a fenti alkatrészek.

2020.07.13
Slovácké Strojirny a.s. (SUB)

Cseh Köztársaság cz68828 Uhersky Nivická 1763
19 640 EUR 2020.08.31 2021.01.14

Téli munkarend idejére hintőanyag sátor bérlése Készletezési és logisztikai osztály beszerzés
A téli munkarend idejére a budai terület hintőanyag ellátásához üzembiztonsági kérdés, hogy rendelkezésünkre álljon a Csillebérci telephelyen és a 

Nagykovácsi úton a raktár sátor, ahol az útszóró só kerül betárolásra.
2020.07.13

Prestige Event Kft.

1138 Budapest, Váci út 152 - 156
14 227 700 Ft                                         2020.11.01 2021.03.31

Ioncserélő gyanta kondicionáló vegyszer beszerzése Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés A vízelőkészítő részlegben üzemeltetett kationcserélők kondicionálása elengedhetetlen a folytonos üzemmenet biztosításához 2020.07.13 Nem valósul meg: az igénylő visszavonta az igényt

Wielton félpótkocsi alkatrész beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés

Társaságunk járműfenntartó tevékenység keretében négy db Wielton gyártmányú pótkocsi javítását/karbantartását végzi. A pótkocsik nagy 

futásteljesítményűek, feladatuk a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű működése során keletkezett salak elszállítása. Üzemképességük biztosítása az 

FHHM működése tekintetében kritikus üzemviteli tényező. 

A jelenleg hatályban lévő 29674 számú szerződés 2020. augusztus 31-én lejár.

2020.07.13
Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2854 Dad, Fő út 54
7 100 000 Ft                                            2020.09.02 2022.09.02

Scania gyártmányú alapgépekhez gyári új, vagy gyári 

felújított, vagy utángyártott új alkatrészek beszerzése és 

szállítása

Műszaki Igazgatóság közbeszerzés 30 db Scania típusú hulladékszállító célgép folyamatos alkatrész ellátását biztosítja a szerződés. 2020.07.21 eredménytelen

Vas, fém, színesfém anyagok szállítása Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

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.  

2020.07.21

Productum Kereskedelmi Kft. 

(1118 Bp., Dayka G.u.3.) 104 000 000 Ft                                       2020.09.28 2022.09.28

3,5 tonna alatti járművek új, gyári vagy azzal 

egyenértékű első beszállítói alkatrészeinek beszerzése
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

A járművek üzemképessége szempontjából szükséges a folyamatos alkatrészellátás. A két előzmény szerződés közül az egyik kimerült, a másik 

várhatóan augusztusban kimerül, ezért szükséges új eljárás indítása a fogyási adatok figyelembe vétele mellett
2020.07.28

Vezetékes telefónia szolgáltatás megújítása Informatikai Osztály közbeszerzés

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. célja, hogy a vezetékes telefóniával kapcsolatos szolgáltatásait egységesítse, korszerűsítse és 

jelentősen költséghatékonyabbá tegye. Ennek a feladatnak, szolgáltatásnak a biztosítása egy kézben kell lennie, egyetlen szolgáltató legyen a 

szerződött partner (továbbiakban: Ajánlattevő). A szolgáltatás egységesítésével együtt alapvető elvárás a magasabb technológiai színvonal, magas 

rendelkezésre állás és az azt biztosító hatékony üzemeltetési háttér biztosítása. Az Ajánlatkérő teljes egészében szolgáltatásban kívánja 

megvásárolni a vezetékes telefónia biztosítását és üzemeltetését is.

2020.07.28 Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság 32 234 544 Ft                                         2020.11.04 2023.12.31

Microsoft licenszek beszerzése Informatikai Osztály közbeszerzés
Jelenleg üzemelő operációs rendszer licenckölsége a tárgyi beszerzési igény tartalma. Az igény magában foglalja Microsoft Office 365-re a 

támogatást és termékkövetést is.
2020.07.28

S&T Consulting Hungary Kft. 

-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 
192 618 380 Ft                                       2020.09.25 2020.11.02

Építő- és anyagmozgató gép kezelője és hatósági 

gépkezelői vizsgáztatás
Humánpolitikai Igazgatóság beszerzés

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (OKJ azonosítója: 32 582 02) szakmai bizonyítványok és hatósági gépkezelői jogosítványok megszerzésére 

irányuló képzés és vizsgáztatás 
2020.07.28

SZTÁV Felnőttképző Zrt.

1149 Budapest, Angol u. 36.
16 770 000 Ft                                         2020.09.23 2022.09.23

Emissziómérők karbantartása Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemeltetésének alapfeltétele a jogszabályban rögzített emissziós határértékek betartása. Az előírt folyamatos 

mérés biztosításához elengedhetetlen a rendszeres, gyártómű által előírt gyakoriságú és minőségű karbantartás, mely során a kopó-fogyó 

alkatrészek cseréjén felül a szükséges korrekciókat is el kell végeztetni. A gyártó által kiképzett szervízcég rendelkezik a szükséges ismerettel és 

gyártói támogatással, ami elengedhetetlen az üzembiztos működéshez és az eseti meghibásodások gyors és pontos javításához.  A mérőberendezés 

mérési pontosságát rendszeresen ellenőriztetni kell az erre feljogosított akkreditációval rendelkező laborral. Az átadott jegyzőkönyvek eredménye 

alapján szükséges elvégezni a korrekciót, amit csak a független, szervízismerettel rendelkező cég tehet meg. 

A jelen eljárás az FHHM folyamatos üzemét biztosítja, megléte nélkül nem üzemeltethető a Mű.

2020.08.06
ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
14 900 000 Ft                                         2020.09.28 2021.09.28

Hálózatépítési szolgáltatás Informatikai osztály beszerzés

Jelenlegi hálózatépítésre vonatkozó szerződésünk 2020 augusztusban lejár, így szükséges új keretszerződés megkötése.

Az eljárást első körben elutasította a Beszerzési Bizottság, ezért a műszaki dokumentáció kiegészítésre került az árazandó melléklettel, valamint az 

eljárás ismételten felterjesztésre kerül.

2020.08.06
Tele-Advice Kft.

2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 56/2
13 600 000 Ft                                         2020.11.18 2021.11.18

Sophos alapú határvédelem licensz megújításának 

indítása 
Informatikai osztály beszerzés

A határvédelmi megoldás a Társaság informatikai biztonsági megoldásainak kritikus fontosságú része a VPN alapú home-office, valamint az egyéb 

távoli hozzáférések kontrollja.
2020.08.06

KER-SOFT Számítástechnikai Kft.

1119 Budapest, Szombathelyi tér 14
12 637 727 Ft                                         2021.01.01 2023.12.31

Technikai sósav beszerzése Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

Az FKF Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást indított „K2056 Technikai nátrium-hidroxid, technikai sósav, őrölt, égetett mész beszerzése” tárgyban. A 

közbeszerzési eljárás három részből tevődött össze. Az eredménytelenül záródott „II. technikai sósav (minimum 30%-os töménységű) beszerzése” 

elnevezésű rész vonatkozásában a közbeszerzési eljárás újraindul. A jelenleg érvényben lévő, megemelt keretösszegű szerződésből 

[szerződésszám: 30118; szerződés tárgya: „Technikai nátrium-hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész szállítása II. rész: technikai sósav 

(minimum 30%-os töménységű) K1931”] körülbelül egy hónapra elegendő mennyiségű sósav lehívására (19.760 kg) van lehetőség, amelynek 

lehívása megkezdődött, ugyanakkor az Fővárosi Hulladékhasznosító Mű működéséhez folyamatosan szükség van a technikai sósavra, amely 

biztosítására új szerződés kötése szükséges.

2020.08.06
BRENNTAG Hungária Kereskedelmi Kft.

1225 Budapest, Bányalég u. 45.
13 000 000 Ft                                         2020.09.17 2021.09.17

Új csapágy, szimering, zégergyűrű beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés
Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő célgépek, berendezések, forgácsoló gépek üzemképességének biztosítása érdekében szükséges az eljárás 

lefolytatása. 
2020.08.06

Minőségi Csapágy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2015 Szigetmonostor, Gyümülcsös u. 1/c.
44 120 000 Ft                                         2021.10.16 2022.10.16

Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert csomagolá-si 

hulladék előkezelése, kapcsolódó szállítási és egyéb 

szolgáltatási feladatok végrehajtása, szolgál-tatás 

vásárlás 

Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak maradéktalan ellátásához tartozik a szelektív hulladékok begyűjtése, feldolgozása, illetve hasznosíttatása, 

azonban jelenleg saját feldolgozási kapacitás nem áll rendelkezésre, mely alapján szükségessé válik beszerzési eljárás keretében történő 

szolgáltatás igénybevétele.

2020.08.06

400 kW frekvenciaváltó Műszaki Igazgatóság beszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemben a Kazánok üzemeltetésének feltétele a füstgázventilátorok működése. A ventilátor motorok fordulatát 

VACON0100 -3L-0416-7-FLOW+SBF4+IP00+FL05+DLHU gyártmányú frekvenciaváltók szabályozzák. A K4 füstgázventilátor frekvenciaváltója 

meghibásodott, működés képtelen, helyette egy újra van szükség, hogy a kazán üzemképes legyen.

Szeretnénk megtartani az egyes kazánvonalak integráltságát, hogy, bármelyik kazánvonalra átalakítás nélkül átszerelhető legyen, meghibásodás 

esetén. Ezért szükséges ezt a típust beszerezni.

2020.08.18

Synchrodan Kereskedelmi Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft.

1103 Budapest, Sorház u.7/4

6 312 000 Ft                                            2020.09.07 2020.09.30

FKF Zrt. Informatikai jövőképének felülvizsgálata, 

pontosítása és a megvalósításhoz szükséges feladatok 

meghatározása

Üzletfejlesztési Igazgatóság beszerzés

Ajánlattevő feladata annak felülvizsgálata, hogy a működésbeli változások megismerését követően az FKF Zrt.-nél 2019. évben elfogadott IT 

koncepción milyen módosítások szükségesek. Meg kell határoznia, tovább kell fejlesztenie a Társaság jövőbeni IT architektúra térképét a módosult 

stratégiai prioritások és kockázatok függvényében, figyelembe véve a Társaság adottságait és az iparágat érintő változásokat.

Az FKF Nonprofit Zrt. informatikai alkalmazásának tovább fejleszthetőségének kérdéseiben való tájékozottság és a Társaság stratégiai célkitűzésinek 

összeállításához elengedhetetlen jelen igény megvalósítása.

2020.08.18
Ernst & Young Tanácsadó Kft.

1132 Budapest, Váci út 20
4 400 000 Ft                                            2020.11.13 2021.02.13

A beszerzés a jelenlegi partnertörzs hatályos Céginformációs adatokkal történő aktualizálását és az új szerződésnyilvántartó rendszer valid 

cégadatokkal való feltöltését szolgálja (E0581)
2020.07.07Cégadatok lekérdezése Projekt Iroda beszerzés



Stratégia alkotás folyamatának vizsgálata Üzletfejlesztési Igazgatóság beszerzés

Tulajdonosi iránymutatás alapján az FKF Nonprofit Zrt-nek el kell készítenie az FKF 2021-2023. évi időszakra vonatkozó stratégiáját. Az FKF által 

biztosított szakmai dokumentumokkal alátámasztott háttéranyagok stratégiába történő beépítésére, szerkesztésére, azok alapján szükséges vezetői 

összefoglaló megírására illetve a teljes stratégia alkotás folyamatának koordinációjára Társaságunk külső szereplő bevonását tartja szükségesnek és 

indokoltnak az ilyen feladat kapcsán hiányzó szakértői háttérismeretek hiányából eredően. A felkérni kívánt gazdasági szereplő bemutatott 

referenciáit is alapul véve ilyen szaktudással bír.

2020.08.18
STRATLOG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1147 Budapest, Gervay utca 46/A
4 980 000 Ft                                            2020.10.06 2020.12.31

Microsoft licenszek beszerzése Informatikai Osztály közbeszerzés
Jelenleg üzemelő operációs rendszer licenckölsége a tárgyi beszerzési igény tartalma. Az igény magában foglalja Microsoft Office 365-re a 

támogatást és termékkövetést is. Eredményhirdetéshez fedezetemelés szükséges
2020.09.01

S&T Consulting Kft. 

2040 Budaörs, Puskás T. út 14.
30 000 000 000 Ft                                  2020.09.25 2020.11.02

1db Porlasztó abszorber egység beszerzése, 

beüzemelése és szervizelése
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

Az FKF Nonprofit Zrt. területén üzemelő Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) 1db Porlasztó abszorber egység 2 db tárcsával beszerzése, 

beüzemelése és szervízelése.

Az FHHM füstgáztisztító rendszerében 5 db abszorber egység található. Feladatuk a szennyezőanyagok (savas gázok) füstgázokból történő 

semlegesítése, mely kémiai úton mésztej befecskendezéssel valósul meg. Forró füstgáz a ciklonokból az abszorber felső részén jut be. A mésztej 

porlasztó tárcsa segítségével kerül beadagolásra, mely 8000 1/min fordulatszámmal forog, és az a forgó mozgása révén centrifugálja, porlasztja a 

mésztejet. Az abszorberbe befecskendezett mészhidrát oldat reakcióba lép a füstgázban jelen lévő savakkal, melynek hatására az abszorbert elhagyó 

füstgázban kalcium sókból álló szilárd részecskék maradnak. Mivel az abszorberben 240°C körüli hőmérséklet van, ezért a víz elpárolog és a 

mésztej reakcióba lép a forró füstgázzal. A hajtómű egy speciálisan erre a célra fejlesztett egység. Folyamatos nagy igénybevételnek van kitéve.

A beszerzendő új berendezés célja a korszerűbb, stabilabb üzemeltetés, illetve a karbantartás költségek csökkentése. Több mint 15 éve működnek 

ezek a berendezések folyamatos karbantartás mellett. A javítási költségek egyre növekednek és mivel speciális alkatrészeket kíván, így csak egy 

gyártótól tudjuk ezeket beszerezni nagyon magas költséggel.

A jelenleg használt porlasztótárcsa maximum 10 napos ciklusidővel bír, azaz 10 naponként ki kell venni az egységet az abszorbertartályból és 

tárcsacserét kell végrehajtani a régi tárcsát pedig citromsavban kell tisztítani (áztatni több napig).

Az új egységek jobb porlasztási képpel rendelkeznek (áramlástechnikai modellezés fejlődése miatt) Kevesebb mésztej beadagolás mellett 

alacsonyabb kibocsátási adatokkal bírnak (környezetvédelmi határérékek betartása) Kevesebb vízfelhasználás mellett tudja teljesíteni az üzemi 

paramétereket. (alacsonyabb költségek) Vékonyabb mésztejfelrakódás érhető el az abszorbertartály palástfelületén (kevesebb tisztítási költség, 

nagyobb üzemidő) Alacsonyabb kibocsátási adatok érhetőek el (környezetvédelmi határérékek betartása) 50-70 napos tárcsacsere ciklusidő 

valósítható meg (citromsavas tisztítási eljárás lecsökken) A berendezések életciklusok véghez értek, ami magas javítási költségekkel fog járni, illetve 

kazánleállást is eredményezhet a Nagy mennyiségű mésztej, víz szükséges a berendezés megfelelő működéséhez (folyamatos magas üzemei 

költségek)

2020.09.01

Hulladékudvarokban, illetve a Szemléletformáló és 

Újrahasználati Központok hulladékudvaraiban 

begyűjtendő veszélyes hulladékok szolgáltatásvásárlási 

szerződéskötése

Hulladékkezelési Igazgatóság – 

Újrahasznosítási és Logisztikai Üzem
beszerzés

Az érintett hulladékudvarok hatóságilag engedélyezett hulladékátvételi köre tartalmaz olyan veszélyes hulladékokat, melyeket a lakosságtól veszünk 

át és nem értékesíthetőek, azokat ártalmatlanításra kell átadjuk, melyhez mindenképpen szolgáltatásvásárlás szükséges. Ezt korábban a 30702 

szerződés terhére tettük, lejáratát követően ezen utódszerződéssel kívánjuk ezt megoldani.

2020.09.01
TRANS-GLOBAL Környezetvédelmi Kft.

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
13 000 000 Ft                                         2020.11.19 2021.11.19

Útburkolat építési munkák beszerzése a FKF NZrt. 

különböző telephelyein
Létesítményüzemeltetési osztály beszerzés Az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő telephelyein útburkolatok, járdák, helyreállítása, javítása, felújítása, aknafedlapok szintbe állítása.  2020.09.01

Sűrített földgáz üzemű (CNG) Iveco gyártmányú 

tehergépjármű alvázakból, és a rájuk szerelt STUMMER 

szelektív hulladékgyűjtő felépítményekből álló szelektív 

hulladékgyűjtő célgépek, valamint sűrített földgáz 

üzemű (CNG) Iveco gyártmányú 

Műszaki Igazgatóság közbeszerzés
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező CNG üzemű IVECO típusú járművek zavartalan üzemeltetési feltételeinek biztosítása érdekében 

szükséges a szolgáltatási szerződés megkötése, mivel Társaságunknál a célgépek teljeskörű javításához a tárgyi feltételek nem biztosítottak.
2020.09.01

Teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és 

személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz 

kapcsolódó bevezetési és támogató szolgáltatások

Humánpolitikai Igazgatóság közbeszerzés

A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfeleltethető.

•   	Az eredeti Vállalkozóktól olyan további szolgáltatások beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben és a Vállalkozók 

személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, mivel az eredeti szerződéssel beszerzett termék teljes körűen való 

működéséhez nélkülözhetetlen a jelen módosítás keretében elvégzendő fejlesztési igények megvalósítása. A fejlesztési igények Vállalkozókon kívüli 

gazdasági szereplőkkel való elvégeztetése ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal járna.  A Soft Consulting Zrt. ismeri teljeskörűen a jelenleg 

működő rendszert.

•    	Szorosan kapcsolódik a rendszer eddigi fejlesztéseihez.

•    	Az adattartalom teljes ismerete, az adattartalom keletkezési helye a rendelkezésükre áll, a folyamatokat velük együttműködve határozta meg az 

FKF Nonprofit Zrt.

•     	Az adattartalom migrációhoz szükséges újrastruktúrálása a Soft Consulting Zrt. teljes közreműködésével valósult meg. Az új adatstruktúra, az 

interface kapcsolatok kialakítását ők végezték.

•    	A szükséges fejlesztések a legnagyobb gondosság és helyzetfelmérések ellenére sem voltak előre láthatóak.

A fejlesztések olyan nagyságrendűek, akkora horderejű módosítást jelentenek, melyek a havi support keretében nem valósíthatóak meg. A 

fejlesztések szükségessé váltak a Covid 2019 okozta pandémia, az ebből eredő kényszerű otthoni munkavégzés múltbeli és várható jövőbeni 

alkalmazása, és a felettes, tulajdonosi szervek célirányainak változása miatt. A különböző jelentéseket, adatszolgáltatásokat, statisztikákat az 

eddigieknél jóval részletesebben, struktúráltan, nagyobb információtartalommal kell elkészíteni.

A havi support keret csupán egy-egy vállalaton belüli változást, átszervezést kezelt le, de nagyobb módosításokra nem alkalmas. 

A support minimális óraszáma nagyobb fejlesztésre történő felhasználása több hónapra, akár több évre előre felemésztené a supportra havonta 

fizethető összegeket.

A módosítás hatálya 90 nap, de legkésőbb 2020. december 31 napjáig

2020.09.01
Soft Consulting Hungary Zrt.

Evolution Consulting Kft.
96 339 000 Ft                                         2018.09.21 2022.02.28

Az FKF Nonprofit Zrt. Haszálnatában lévő Pusztazámori 

Regionális Hulladékkezelő Központ 1.ütemének 

területén képződő hulladéklerakó-gáz gázmotoros 

kiserőműben végzendő villamos energia termeléssel 

történő hasznosítására kiépítendő komplex műszaki 

berendezés létesítése és a létesítmény üzembe 

helyezésével kapcsolatos feladatok. 25224 szerződés 

módosítása

Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban működő gázmotoros kiserőmű karbantartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása 

szükséges, mert a depóniában keletkező gázmotoros kiserőmű üzemanyagául szolgáló I. ütemből származó kinyert depóniagáz mennyisége a 

prognosztizált mennyiséghez képest jelentős csökkenést mutat, ami alapján a kiserőmű gázmotorok üzemóráinak száma nem érte el azt a szintet, 

ami alapján a soron következő nagy javítást el kell végezni.

A prognosztizált mennyiség csökkenését jól mutatja, hogy a 2015. évi üzembehelyezést követő első teljes üzemeltetési évben (2016-ban) a kinyert 

depóniagáz hasznosításából összesen 15 405 MWh, míg 2017-ben 11 827 MWh, majd 2018-ban és 2019-ben - a prognosztizált mennyiségtől eltérő 

csökkenés eredményeként - 9 914 MWh és 7 512 MWh villamos energiát állított elő a gázmotoros kiserőmű.A fentieken felül az elmúlt közel 5 évben 

a jobb hatásfok elérése végett előfordult, hogy egyidejűleg nem működött a gázmotoros kiserőmű mindkét gázmotorja, így ennek megfelelően a 

tervezett üzemóra tovább csökkent. Tehát a jobb hatásfok elérése végett, illetve prognosztizált gázmennyiség csökkenése miatt a karbantartási 

ciklusok eltolódtak.

A „Top end” karbantartás a I-es motornál 2018.10. hónapban 25.611 üzemóránál, II-es motornál 2019.04.hónapban 29.052 üzemóránál történt meg. 

A következő nagyjavítás (In frame) esedékessége az utolsó karbantartás utáni 16.000-20.000 üzemórával később (vagy amikor az erre utaló jelek 

megjelennek a motornál) kell elvégezni.Jelenleg az I-es motorban mintegy 38.775 üzemóra, míg a II-es motorban mintegy 38.703 üzemóra van, tehát 

a várható élettartamhoz képest az „in frame” nagyjavítást az I-es motornál 41.611-45.611 üzemóra között, míg a II. motornál 45.052-49.052 üzemóra 

között kell elvégezni.A motorok korábbi átlagos üzemórájuk figyelembevételével a felújítási szükségletüket az elkövetkező 6-8 hónapban fogják 

elérni.

A fentiek alapján a depóniagáz prognosztizált mennyiségének csökkenéséből, illetve a jobb hatásfok elérése miatt a gázmotorok (I. és II. gázmotor) 

által teljesített üzemórái alacsonyabbak az előre meghatározott üzemórához képest, ezáltal a soron következő nagy javításokat („in frame”) a 

2020.09.30-ig hatályos karbantartási szerződés lejártát követő 5 hónapon belül, azaz várhatóan 2021. I. félévében szükséges elvégeztetni. A nagy 

javításra és a karbantartási feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására később kell sort keríteni, ezért Társaságunk 5 hónap 

szerződés meghosszabbítás igényével kíván élni a jelenlegi szerződéses partnerrel.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a módosítás nem hozza magával 

a szerződéses feladatok változását, új megvalósítandó feladat nem merül fel, a szerződés ellenértékén kívül csak a szerződés teljesítési ideje 

változik.  

2020.09.01 NRG-AGENT Kft. 848 650 000, Ft M:869 150 000, Ft 2014.09.302020.09.30 M: 2021.03.31

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő és polietilén 

zsák beszerzése
Ügyfélkapcsolati Osztály közbeszerzés

Az NKHV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel a zöldhulladékgyűjtő-zsákkal történő szolgáltatás után járó 

szolgáltatási díj elszámolásának tisztázása, és az időközben kialakult, előre nem látható gazdasági körülmények indokolták Vevőnél a 

zöldhulladékgyűjtés rendszerének felülvizsgálatát.

A zöldhulladékgyűjtő-zsákok beszerzésére az új közbeszerzési eljárást Vevő csak az említett felülvizsgálat alapján született döntést követően tudja 

elindítani.

A fentiek alapján szükséges a szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a jelenleg hatályban lévő szerződés értékben, és időtartamban történő 

módosítása.

2020.09.01 EuroPlastik Kereskedelmi Kft. 196 800 000 Ft                                       2018.10.022020.10.02. M: 2020.12.02

Magasépítési munkák beszerzése a FKF NZrt. 

Telephelyein
Létesítmény üzemeltetési osztály beszerzés

A jelenlegi gazdasági helyzetben a beruházási tervben szereplő beruházási igények áttervezése-csökkentése- vált szükségessé, így az idei évre 

vonatkozó közbeszerzési eljárások visszavonásra kerültek. A tervezett eljárás az üzletmenet folytonossága és az üzemképesség folytonosságának 

fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen beruházásnak minősül, melyet döntően kritikus, előre nem látható kárelhárítások során kívánunk 

felhasználni.

2020.09.01

 JobCtrl egységes statisztikai adatgyűjtésen és 

elemzésen alapuló szolgáltatási szerződés módosítása
Beszerzési Osztály beszerzés

A szerződés tárgya szerinti szolgáltatás jelenleg a Beszerzési Igazgatóság munkavállalóira terjed ki. A JOBCtrl program megléte jelentősen 

megkönnyítette a pandémia alatt ezen munkavállalók otthoni munkavégzését és a munkavégzésük hatékony ellenőrzését. Tekintettel a koronai vírus 

várható újabb felerősödése miatt, szükséges a Társaság többi munkavállalójára is kiterjeszteni a programot. 

2020.09.01
Jobctrl Informatikai Kft. 

1118 Bp., Rétköz u. 5.
14 900 000 Ft                                         2016.11.04 2021.03.31

2020. évi tárgyi eszköz leltár műszaki támogatásának 

keretében a Quandala leltár rendszer szolgáltatások 

beszerzése 

Pénzügyi és Számviteli osztály beszerzés A Számviteli törvény által kötelezően előírt 3 évenkénti leltár lebonyolítása külső műszaki, informatikai támogatás szükséges. 2020.09.01

QANDALA Tanácsadó, Számviteli Szolgáltató és 

Leltározó Kft.

2500 Esztergom, Bocskoroskúti út hrsz. 11639/6.

7 500 000 Ft                                            2020.09.01 2021.02.15

Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító és vízelőkészítő 

rendszer karbantartási és hibaelhárítási munkái
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A kavicsszűrők és karbonátmentesítők közötti vezetékszakaszon több lyukadást fedeztünk fel. A 2020.08.28-án kezdődött éves rendszeres 

nagykarbantartás kezdetén megkíséreltük a cső javítását, de olyan mértékben van elvékonyodva a fal, hogy a javítás sikertelen volt. Az említett 40 

éves vezetékszakaszon végzett anyagvizsgálat azt jelezte, hogy egészen a szabályozó szelepig ilyen korrodált a vezeték.  Ebben az állapotban nem 

lehet vele biztonságosan visszaindulni. Ez a vezetékszakasz üzemeléskor nem kikerülhető és nem helyettesíthető. A mostani karbantartás utáni 

visszaindulás feltétele, hogy ez a vezeték működőképes legyen. 

2020.09.04
KOMPLEX Szerelő- és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 

Társaság
 83 000 000,- Ft +13 000 000,- Ft opció 2019.05.24 2021.05.24

Holder gyártmányú járda és kerékpár takarító kisgépek 

és felépítményei, valamint adaptereihez gyári új, vagy 

gyári felújított és/vagy utángyártott új alkatrészek 

beszerzése és szállítása.

Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

Társaságunk járműfenntartó tevékenység keretében, valamennyi Holder gyártmányú járda és kerékpárút 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

kerékpárút takarító kisgéppel rendelkezik. A nyolc darab Holder gyártmányú járda és kerékpárút takarító kisgéppel valósítja meg Budapesti

közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak egy részét. A Holder gyártmányú járda és kerékpárút takarító kisgépek folyamatos alkatrész ellátás

nélkül a kisgépek üzemképtelenné válnak. A járművek üzemképtelensége esetén, veszélyeztetetté válik a feladataik ellátása.

2020.09.04



BUFA válogató technológia elbontás Projekt iroda beszerzés

A BUFA Kft. telephelyén (Budapest, X. ker. Újhegyi út 52.) az FKF Nonprofit Zrt. 2014-ben kézi válogató technológiát helyezett üzembe. A tárgyi 

válogató technológia összesen kb. 2500 üzemóra után a működését 2017-ben le kellett állítani. Azóta csak minimális, állagmegóvó karbantartások, 

illetve a technológia állagmegovó szétszerelése történt. A FKF Nonprofit Zrt. döntése alapján a technológia berendezéseket a BUFA telephelyén el 

kell bontani. A bontást úgy kell végrehajtani, hogy a komplett technológia más telephelyen, változatlan formában újra üzembe helyezhető legyen.

2020.09.04
E.T.C. Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft.

8000 Székesfehérvár, Rimaszombati út 11.
13 222 000 Ft                                         2020.09.23 2020.10.22

Új akkumlátorok beszerzése Műszaki Igazgatóság közbeszerzés
A Társaság járműveinek, célgépeinek üzemképessége szempontjából szükséges szerződés az akkumulátor igények biztosítására. A jelenlegi 

szerződés keretösszege 2/3-ad részt kimerült, illetve rövidesen lejárat, emiatt szükséges új beszerzési eljárás indítása.
2020.09.08

Elektronikus aláírás és minősített elektronikus archiválás 

beszerzése 
Projekt Osztály beszerzés

Az FKF az elektronikus aláírás használatával minimalizálni kívánja a papír alapú dokumentumok keletkezését, így támogatva az elektronikus 

ügyintézés minél gyakoribb használatát. Az iratkezeléssel szembeni elvárás, hogy biztosítsa a közfeladatot ellátó intézményekre vonatkozó 

jogszabályi előírások teljesítését. A bevezetendő új iratkezelési rendszer magában foglalja azt is, hogy a beérkező és kiküldendő küldeményeket 

elektronikus okirattá alakítjuk, azaz elektronikus aláírással és időbélyeggel látjuk el, és ezek után közvetlenül elektronikusan archiváljuk, azaz 

áthelyeződik az elektronikus archívumba, így a hitelesítés után hivatalos célokra alkalmas elektronikus dokumentumok keletkeznek. A Kormány 

255/2020. (VI. 2.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

módosításával a kormányhivataloknak 2022. január 1-től kötelezően előírja az elektronikus másolat készítését. A közfeladatot ellátó szerveknek a 

kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az iratokról elektronikus másolatot készítsen és így tárolja. 

2020.09.08

Menedzselt operátori szolgáltatás beszerzése Ügyfélkapcsolati Osztály beszerzés Jelenlegi ügyszámunk meghaladja az elfogadható mértéket, ezért - miatt… - külső kapacitást vagyunk kénytelenek átmenetileg igénybe venni.. 2020.09.08
Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft.

1149 Budapest, Angol utca 34.
11 508 000 Ft                                         2020.10.26 2021.02.26

Budai Váralagút mosása Köztisztasági igazgatóság beszerzés

A budai Váralagút szerzonális mosására vonatkozó közszolgáltatói kötelezettségünk saját erőből történő teljesítése megoldhatatlan, mivel korábban

az e feladatra használt eszközünk további üzemeltetésére és alkalmazására – annak műszaki és biztonságtechnikai állapota miatt – nincs

lehetőségünk

2020.09.08
KIFÜ-KAR Zrt.

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 63. 
1 435 000 Ft                                            2020.09.28 2020.10.30

Skoda Gyártmányú gépjárművek javítása és teljes körű 

kárrendezése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

Az FKF állományában jelenleg 92 db Skoda gyártmányú gépjármű van. Az esetleges káresemények javítási költségeire, illetve a kopó fogyó 

alkatrészek cseréjének költségeire való tekintettel szolgáltatási szerződést kívánunk kötni, az üzemképesség fenntartása és a garancia 

megtartásának érdekében.

2020.09.08

Személygépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával 

történő beszerzése -IV. negyedéves csatlakozási 

kérelem

Beszerzési Osztály közbeszerzés

Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. 

2020.09.08

Gépjármű üzemanyag (tartályos) beszerzése -IV. 

negyedéves csatlakozási kérelem
Beszerzési Osztály közbeszerzés

Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. 
2020.09.08

Folyamatirányító rendszer 

SCADA felújítás négy kazánvonalra

Hulladékkezelési

 Igazgatóság 
közbeszerzés

Az FHHM folyamatirányító rendszerében működő megjelenítő, archiváló kezelői felület a 2002-2005-ben elvégzett rekonstrukcióval egyidős. A 

vezérlők (PLC-k) jelentős részének kora is hasonló, bár a központi egységeket és a decentralizált perifériák buszcsatoló kártyáit lehetőségeinkhez 

képest igyekszünk folyamatosan megújítani. A PLC-ket és a SCADA-t összekötő buszrendszer is az említettekkel egyidős, egyre kevésbé támogatott. 

A korszerű, nagyobb üzembiztonságot nyújtó Ethernet alapú buszrendszerre való áttérés indokolt. A fenti munkákat technológiai egységekre 

szétbontva kívánjuk elvégezni, mely az egyidejű költségeket csökkenti, az üzembiztonságot pedig növeli.

2020.09.08

Kaspersky vírusvédelem licensz és gyártói támogatás 

megújítása
Informatikai osztály  beszerzés

A hagyományos kliens oldali végpont- és állományszerver védelem Társaságunk informatikai biztonsági megoldásainak része, alkalmazása kritikus 

fontosságú, amely biztosítására beszerzési eljárást indítunk.
2020.09.08

R+R Periféria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület 5 685 000 Ft 2020.12.18 2023.12.18

Lomtalanításhoz kapcsolódó veszélyes hulladék 

gyűjtése

Hulladék begyűjtési és Szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

A járványhelyzet kialakulás miatt az NHKV Zrt. és a tulajdonos iránymutatása alapján a lomtalanítás felfüggesztésre került március 26-ával. A

szolgáltatás újraindításáig 61 körzet lomtalanítása maradt el, melyet a szoros éves lomtalanítási programba már nem lehet változtatás nélkül

beilleszteni. Ezért ez elmaradt kerületek egy részénél Társaságunk a lomtalanítást kombinált rendszerben, gyűjtőpontos módszerrel végzi el.

Jogszabályi és szerződéses kötelezettsége Társaságunknak a lomtalanításhoz kapcsolódóan a veszélyes hulladék begyűjtése, melyet Társaságunk

alvállalkozó igénybevételével teljesít.  

A jelenlegi szerződés alapján a veszélyes hulladékgyűjtő pontot az alvállalkozó a Társaságunk által meghatározott helyszíneken munkanapokon

12:00 és 18:00 óra között, munkaszüneti napokon pedig 10:00 és 16:00 óra között üzemelteti. A gyűjtőpontos lomtalanítási szolgáltatást

munkanapokon és munkaszüneti napokon is 09:00 és 18:00 között veheti igénybe a lakosság, így a veszélyes hulladékgyűjtő pontoknak is ezen

időszakokban szükséges üzemeltetni, melyhez az alvállalkozóval kötött szerződés módosítása szükséges.

2020.09.08

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 

Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

290 440 000 Ft                                       2019.02.13 2020.12.31

Flottamenedzsment eszközök üzemeltetéséhez 

szükséges flottafelügyeleti szolgáltatások és 

opcionálisan flottamenedzsment eszközök beszerzése 1 

éves  időtartamra

Biztonsági Osztály közbeszerzés
A flottafelügyeleti rendszer folyamatos működtetésére, a jelenlegi szolgáltató által, a gépjárműveket, célgépeket üzemeltető szakterületeknek feltétlen 

szükségük van.
2020.09.15

Secret Control GPS Kft.

1203 Budapest, Serény utca 4.
42 180 000 Ft

2020.12.11 2021.12.11

1 db Darálógép, 1 db zöldhulladék darálására alkalmas 

daráló és 1 db rosta beszerzése
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

A komposzttelepi gépeink mind 2011-es évjáratúak, és az elmúlt évek tapasztalata alapján a gyakori meghibásodások miatt a rostáknál ~65%, míg a 

darálóknál ~50%-os volt a rendelkezésre állás úgy, hogy mindkét gépcsoportból 2-2 áll a helyszínen rendelkezésre. A fentiek miatt indokolt 1-1 gép 

beszerzése. 

2020.09.15

Sóoldatkeverő berendezés beszerzése Köztisztasági Igazatóság beszerzés

Az igényelt eszköz alkalmazási célja a téli síkosságmentesítési feladatvégzés során, a hintőanyag nedvesített szórásához szükséges, aktuálisan 

meghatározott töménységű és mennyiségű sóoldatnak vízből és zsákolt kristályból/granulátumból, helyből történő előállítása, az oldat tárolása, illetve 

a célgépek feltöltése.

A CaCl2-oldat eddigi beszerzése és a több évtizedes tartálypark további, gazdaságtalan fenntartása váltható ki a beszerzés segítségével történő 

anyagbiztosítással, amely az igényekhez rugalmasan illeszkedő mennyiségű oldat aktuális rendelkezésre állását teljesértékűen lehetővé teszi. 

2020.09.22

Informatikai szakmai képzések lebonyolítása Szervezetfejlesztési osztály beszerzés
Az Informatikai Osztály munkavállalói szakmai kompetenciáinak fejlesztése és naprakészen tartása a műszaki leírásban felsorolt képzések 

biztosításával elengedhetetlenül szükséges a Társasági szinten felmerülő problémák hatékony kezelése és megoldása érdekében. 
2020.09.22

Training360 Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III:em. 3 540 010 Ft 2020.11.23 2021.11.23

Szervizpálya rekonstrukció Műszaki Igazgatóság beszerzés

A karbantartási szemle műveletek az idei járműbeszerzések következében tovább növekszenek. Szervizpartneri megállapodás alapján Társaságunk 

az új járművek hivatalos szakszervize, ezért fontos a garancia időn belüli szervizek és a felhasznált kenőanyagok részletes, ISO szerinti 

dokumentálása. 

A garanciális feltételek teljesítése érdekében az alapjárművek és felépítmények szervizelését a vezénylési ciklusok alapján a gyári technológiai 

előírások szerint, megfelelő minőségben kell elvégezni.

2020.09.30

1100 literes új műanyag hulladékgyűjtő tartály 

beszerzése

Hulladék begyűjtési és Szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

A közszolgáltatás ellátásához szükséges tartályok beszerzése. Az eljárás során tervezetten 2 100 db 1 100 literes fém tartály kerül beszerzésre 

amely a fogyás ütemének megfelelően kerül lehívásra és várhatóan 2021 év végéig lesz elegendő.

A K2054 számú korábbi eljárás II. része eredménytelenül zárult, így kerül újra megindítására ezen rész, ugyanis a jelenleg hatályos fővárosi rendelet 

értelmében a hulladékgyűjtő tartályok biztosítása a közszolgáltatás része, így azok beszerzése elengedhetetlen a feladataink ellátása és az 

üzemképesség fenntartásának érdekében.

2020.10.06
Unischo Kereskedelmi Kft.

1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
227 820 000 Ft                                       2020.11.27 2022.11.27

4 db hulladéktüzelésű kazán felületeinek, 4 db 

abszorber tartály és az összekötő füstgáz csatornák 

hatásfokjavító és munkavédelmi tisztítása

Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

Az FHHM kommunális hulladéktüzelésű kazánjainak fő feladata, hogy a tűztérben minél nagyobb mennyiségű hulladékot égessenek el, és a 

felszabaduló hőenergiát a lehető leghatékonyabban használják fel. A kazántest membránfalakból épül fel, ez a kialakítás teszi lehetővé a folyamatos 

hőátadást a tűztérben lévő forró füstgázok és a kazánvíz között. A kazán további huzamaiban a füstgáz áramba benyúló csőkígyók segítségével 

érhető el a jó energetikai hatékonyság.

A hulladék égetése során nagymennyiségű károsanyag szabadul fel, melyet gáz és por formában a füstgáz magával visz. Magas hőmérséklet 

hatására a porok megolvadnak és a fémszerkezetre tapadva méretes salaktömbökké tudnak „hízni”. A kazánok működése során nagy mennyiségben 

felrakódások, feltapadások jelentkeznek a teljes füstgáz rendszeren, ezért időszakos tisztításra van szükség a megfelelő hatásfokú, keresztmetszetű 

működés érdekében. Ezen felül munkavédelmi tisztításra is szükség van, hogy a kazánban a több méteres magasságban leváló salaktömbök miatt 

az egyéb munkákat is el lehessen végezni balesetmentesen.

Kazánok esetében komoly salakfelrakódások jelentkeznek a tűzálló falazaton, mely rontja a hőátadást, továbbá csökkenti a kazán belső 

keresztmetszetét. Áramlástechnikai változások csökkentik a kazánok termodinamikus hatásfokát és ezzel arányosan a környezeti normáknak való 

megfélését is nagymértékben képest ronatni. Tisztítása alpinista szakképesítést igénylő tevékenység.

A kazántestből kilépő füstgáz tisztítási folyamatokon esik keresztül (ciklonok, abszorber, zsákosszűrő) mire a kéménybe jutva eleget tesz a környezeti 

normáknak. Ciklonok esetében porfelrakódások lépnek fel a merülő csöveknél és az energiatörőknél, csökkentve az áramlásából adódó 

porleválasztást, így a ciklon hatékonysága csökken, növekszik a pormennyiség a kiáramló füstgázban.

Abszorber tartályoknál lévő mésztej porlasztásból adódó felrakódások a palástfelületen csökkentik a füstgázban lévő keveredési (sztöchiometrikus) 

hatékonyságot. Savas gázok koncentrációja megnövekszik a kiáramló füstgázban, továbbá az abszorber tartályok alján lévő kilépő füstgázcsőnél 

(abszorberzsomp) nagymértékű lerakódások keresztmetszetcsökkenést okoznak, végzetes esetben csőeltömődést, amely esetben kazánleállást 

kellene végezni. Tisztítása ipari alpinista szakképesítést igénylő tevékenység.

Zsákos szűrő porleválasztás technológiájából adódóan tölcsér részénél felrakódó por szennyeződés eltömődést feltorlódást okozhat a zsákos szűrű 

házában, mely zsákok megégéséhez, lyukadáshoz vezethet. Tisztítása, részben alpinista szakképesítést igénylő tevékenység.

Csak a fenti tisztítás után lehet az egyéb további karbantartási munkákat elvégezni és újraindítani a kazánokat

2020.10.06

Schmidt, és Fiedler gyártmányú felépítmények és 

adapterek gyári új, alkatrészek beszerzése és szállítása 
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

Társaságunk járműfenntartó tevékenység keretében, valamennyi Schmidt, és Fiedler gyártmányú felépítmény javítását/karbantartását végzi. 2019. 

évben Társaságunk a K1995 eljárás keretén belül beszerzett 28 db úttisztító célgépet, melyek 2021.11.05.-ig garanciával rendelkeznek 

A Schmidt, és Fiedler gyártmányú felépítmények és adaptereik, javításához, a garancia fenntartása miatt gyári alkatrészeket kívánunk beszerezni. A 

járművek üzemképességének biztosítása miatt a beszerzés kritikus üzemviteli tényező. 

2020.10.06

2db Worthington gyártmányú kompresszor 

szervizelésének beszerzése
Hulladékhasznosító Üzem beszerzés

Társaságunk nem rendelkezik a tárgyi berendezések szervizelésére vonatkozó szerződéssel. Ezáltal a gyártó által előírt szervizelések elvégzésére,

valamint fellépő meghibásodások elhárítására jelenleg nincs lehetőség. A tárgyi berendezések működéséhez és élettartamának fenntartásához

elemgedhetetlenül szükséges a szolgáltatási szerződés kötése

2020.10.06
MEDFOUR Informatikai és Szolgáltató Kft.

9300 Csorna, Thököly u. 40.
33 310 EUR 2020.11.25 2023.11.25

Csiszoló anyagok beszerzése Műszaki Igazgatóság beszerzés

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 különböző „Csiszoló

anyagok” használata elengedhetetlen. Csiszoló anyagok alatt a megmunkáláshoz, a termék előállításához, a szereléshez szükséges anyag (például a

teljesség igénye nélkül: csiszoló vászon, csiszoló papír, festék- és rozsdaeltávolító tisztító tárcsa, vágó és tisztító korongok, drót korongok, csapos

köszörűkövek stb.) értendő.

A járművek és felépítmények, valamint kiegészítő eszközök javításához gyári technológia alapján meghatározott tisztítási folyamatok

hiánya/kimaradása esetén, a célgép üzemképtelenné válik, ezáltal kiesik a közszolgáltatásba résztvevő járműállományból. A járművek

üzemképességének tartása, illetve üzemképtelensége esetén, veszélyeztetetté válik a közszolgáltatás, mely Társaságunknak jelentős

többletköltséget és az üzleti pozíciójának gyengülését okozhatja.   

2020.10.06
WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

8 000 000 Ft 2021.01.04 2023.01.04



Védőital automata kihelyezés Létesítmény üzemeltetési Osztály  beszerzés

A védőital juttatása a MVSZ, valamint a 3/2002. SZCSM-EüM rendelet előírása. Az elmúlt év során felmerült a hideg időszakban az élőerős védőital

biztosításának kiváltása. A korábbi években önerővel, saját gépjármű parkkal oldottuk meg a védőital kiosztását a szabadban végzők részére. Ez az

ellátási forma azonban már nem megoldható sem a hatósági előírások betartásával, sem megfelelő létszám biztosításával. Ezért társaságunk a

védőital juttatást teaautomata üzemetetési szolgáltatással kívánja biztosítani. Társaságunk a Café+Co Kft.-vel kötött szerződés keretében jelenleg is

üzemeltet kávé, szódavíz automatákat több telephelyén, emiatt a Szolgáltató nagyfokú helyismerettel, valamint társaságunkra kiépült logisztikai

hálózattal rendelkezik. Kérem a Café+Co Kft.-vel történő szerződéskötés engedélyezését. 

2020.10.06
café+co Ital- és Ételautomata Kft.

2351 Alsónémedi, Ócsai út 7.
8 500 000 Ft                                            2020.11.13 2021.04.30

Iveco típusú tehergépjárművekhez gyári új és/vagy 

utángyártott alkatrészek beszerzése és szállítása
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

Az Iveco típusú tehergépjárművekhez gyári új és/vagy utángyártott alkatrészek beszerzése és szállítására kötőtt szerződés rövidesen lejárt. Mivel 

ezen gépek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik, ezért kiemelten fontos az üzemképességük biztosítása. Előre nem jósolható meg minden 

meghibásodás, és az eddigi fogyási adatok szerint a szerződés a tervezett határidő előtt kimerül, viszont a szolgáltatás folyamatossága érdekében, a 

célgépek üzemképességének biztosításához szükséges az alkatrészek folyamatos utánpótlása. ezért szükséges a jelen szerződés keretösszegének 

emelése a futamidő változtatása nélkül. 

2020.10.06
Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
65 800 000 Ft                                         2020.10.22 2021.11.28

2D Animációs video tervezése és gyártása PR és Kommunikációs osztály beszerzés

A téli munkavégzést és a hóeltakarítási munkálatok által takarított útvonalat Budapest térképen 2D animáció formában bemutató 90 mps videó 

tervezése és kapcsolódó tervezési és gyártási szolgáltatások, vágás, jogtiszta zene biztosítására megfelelő speciális szaktudással rendelkező 

szerződéses Partner szükséges. A videó mind a vezetői döntéselőkészítést támogatja, mind a lakossági kommunikáció támogatására alkalmas.

2020.10.06

4 db hídmérleg telepítése és 8 db meglévő hídmérleg 

automatizálása
Készletezési és Logisztikai osztály közbeszerzés

A Besence utcai és Csömöri úti hulladékudvarok részére a hatósági előírásoknak megfelelő hulladéknyilvántartás miatt szükséges 1-1 hídmérleg 

beszerzése, mely rendszámfelismerő rendszerrel vezérelt a biztonságosabb üzemeltetéshez. Továbbá a PRHK, valamint Mélyfúró utca területén a 

folyamatok felgyorsítása és racionalizálása miatt kezelő személyzet nélkül automata mérleg beszerzése vált szükségessé, amivel hatékonyságnövelő 

eredmény érhető el, többlet munkaerőbevonás nélkül.

Előző években már fejlesztési koncepcióként megjelent A Társasági hídmérlegek automatizálásának gondolata. Az automatizálás elsődleges célja, 

hogy tehermentesítsük a meglévő munkaerőállományt az egyre nagyobb darabszámú munkafeladatoktól és egyre bonyolultabb vállalatirányítási 

feladatoktól. Továbbá az elsődleges célokon keresztül érvényesíteni lehessen a másodlagos célokat is, amik a Társasági költséghatékonyságon és 

folyamat optimalizáláson alapulnak, például: magasabb kiszolgálási színvonal, magasabb rendelkezésre állás, és nem utolsó sorban 

energiahatékonyság növelése. 

2020.10.13

Új személyszállító könnyű terepjáró (pick-up) gépjármű 

beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

A PRHK területén történő napi szintű közlekedés, beleértve a lerakót is, szükségessé teszi a megfelelő terepjáró képességekkel rendelkező gépjármű 

beszerzését. A munkagépeket megközelíteni csak speciális gépjárművel lehetséges az útviszonyok miatt.

A társasági járműrekonstrukció több éve húzódó, több lépcsős folyamat. Az eljárás során cserélendő jármű életkora és futásteljesítménye magas. A 

meglévő jármű üzemképes állapotban tartása olyan aránytalan ráfordítást igényel, amely selejtezést és azzal együtt pótlást indokol. A beszerzés 

végrehajtása a gazdaságosabb üzemeltetést szolgálja.

2020.10.13

Hálózati üzemeltetési támogatás beszerzése Informatikai osztály közbeszerzés

Cél: az általános hálózati üzemeltetési feladatok támogatása, a speciális/komplex, magas szintű szakértelmet igénylő változások megtervezésében

és kivitelezésében való részvétel, projekt támogatás. A 40-et meghaladó FKF telephelyek belső hálózatának, a WAN jellegű összeköttetéseknek,

valamint a nagyszámú aktív eszköz menedzsmentjének kritikus fontossága, a magas rendelkezésre állás igény kiszolgálása miatt.

2020.10.13

Nagyvállalati IT infrastruktúra üzemeltetés támogatás Informatikai osztály közbeszerzés

A Társaság missziókritikus informatikai szolgáltatásainak (Oracle EBS. Libra 6i), valamint backoffice rendszereinek (címtár, elektronikus levelezés, file 

szerver, stb) alapját jelentő fizikai szerverek, tároló hálózati eszközök, a virtualizációs réteg (vmware és Oracle VM) valamint az AIX, Linux operációs 

rendszerek, Oracle adatbázisok szakértői támogatásának biztosítása.

2020.10.13

Hálózati eszközök és meglévő eszközök gyártói 

támogatása
Informatikai osztály közbeszerzés

A raktárak Wifi hálózattal való lefedésének első üteme, a biztonsági hálózati hozzáférés alapjainak kialakítása és a korábban szállított eszközök

gyártói támogatásának biztosítása.
2020.10.13

1 db kompaktor beszerzése  + opcionálisan 1 db 

kompaktor beszerzése
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

PRHK gépállományában 4 db kompaktor van. Három gép kora meghaladja a 10 évet, ebből a 2 db Bomag típusú kompaktorunk több mint 11.000 

üzemórával rendelkezik. A gépek hadrafoghatósága már nagyon rossz, jellemző, hogy egyidőben csak 1 db üzemképes. 2020.10.13

 Kézi úttisztítási feladatok ellátását elősegítő 

köztisztasági munkák beszerzése
Humánpolitikai Igazgatóság beszerzés

Társaságunk hosszú évek óta szerződést köt kézi úttisztítási feladataink ellátását elősegítendően, köztisztasági munkáink végrehajtásához plusz 

munkaerő biztosítására.

A közreműködésre szerződtetett partnerünket a Budapest Esély Nonprofit Kft.-t, a Fővárosi Önkormányzat alapította. A Budapest Esély tervezi, 

szervezi és koordinálja a Főváros közfoglalkoztatási programjait. A Budapest Esély Nonprofit Kft. az egyetlen olyan, a Fővárosi Önkormányzat által 

alapított Társaság, amely Budapest összes kerületébe tud munkaerőt biztostani részünkre.

Társaságunknak is kiemelt gazdasági érdeke fűződik a partnerrel való együttműködésre, mivel átlagban 50 főt, téli időszak alatt további 60 főt 

biztosítanak köztisztasági munkák elvégzésére rendkívül kedvező költégek mellett.

2020.10.20
Budapest Esély Nonprofit Kft.

1084 Budapest, Őr u. 5-7.
7 900 000 Ft                                            2020.11.01 2021.10.31

FKF Nonprofit Zrt I.-II. URH hálózatok fenntartási 

munkáihoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése
Műszaki Igazgatóság beszerzés

A Társaságunknál üzemeltetett I-II. URH rádióhálózathoz tartozó mobil állomások és az állandó telephelyű munkahelyek illetve a mobil és hordozható

készülékek egymás közötti kommunikációs kapcsolattartását szolgálja. A hálózat fenntartásához szükséges beszerzésé. Mivel a folyamatos

kommunikáció ellátásához szükségesek, így kritikus üzletmeneti tényezőnek tekinthető.

2020.10.20

Antennarendszerek és kapcsolódó műszaki eszközök 

karbantartása
Létesítmény Üzemeltetési Osztály beszerzés

Korábbi azonos tárgyú szerződés hatálya 2020.11.15. napjával lejár, ugyanakkor a szolgáltatás folyamatos biztostása nélkülözhetetlen a Társaság

telephelyein, üdülőiben.
2020.10.20

Elektromos Hálózatépítő Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 7. 6 000 000 Ft 2020.12.04 2022.12.04

Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító és vízelőkészítő 

rendszer karbantartási és hibaelhárítási munkái 
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A Vízelőkészítő részleg és a füstgáztisztító folyamatos, biztonságos működése elengedhetetlen a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemeléséhez. A

jól ütemezett karbantartások és a gyors hibaelhárítások teszik lehetővé a két említett egység zavartalan működését. 

A jelenleg hatályos szerződés 2021.05.24-ig érvényes. 2020.09.10-én keretemeléssel módosítva lett a szerződés, mert a nagykarbantartás során

halaszthatatlan munkák merültek fel. Várhatóan a megemelt keretösszeg sem fog kitartani 2021.05.24-ig, így az új szerződésre 2021.márciusban már

szükség lesz. 

2020.10.20

ZF-típusú váltószerkezetek javítása Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

Társaságunk járműfenntartó tevékenység keretében, valamennyi Iveco gyártmányú célgép javítását/karbantartását végzi. Az Iveco célgépekre szerelt 

ZF típusú váltószerkezetek javítását szeretnénk szolgáltatás keretein belül szakműhellyel gyári paramétereknek megfelelő minőségben elvégeztetni. 

A járművek üzemképtelensége esetén, veszélyeztetetté válik a hulladékgyűjtési feladataik ellátása.

2020.10.20

A HHM-ben üzemelő Kompresszorállomás 

rekonstrukciója (meglévő Atlas Copco)
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A jelenleg üzemelő berendezések elavultak, több mint 15 éve üzemelnek, szervizelés elvégzéséhez szükséges alkatrészek beszerzése egyre 

nagyobb nehézséget okoz.
2020.10.20

Targonca beszerzés Készletezési és Logisztikai osztály beszerzés

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 a 9622-es gépről 01.30-án jegyzőkönyv is készült, hogy biztonságos üzemeltetésre alkalmatlan. A javítását már gazdaságossági 

megfontolásból nem kezdeményeztük. Utóbbi emelőgép a téli munkarend ideje alatt a csillaghegyi úti telephelyen lát el feladatokat a zsákos CaCl2 

keverék rakodásához. Egyeztetve Varga Csaba Köztisztasági Igazgató úrral a továbbiakban is biztosítjuk a téli munkarendben az eszközt és a tavaszi-

őszi szezonban pedig az osztályon használnánk. Célszerűségi okokból az új eszköz aktiválását a legnagyobb kihasználtsági területre kérnénk a és 

onnan egy másik, régebbi, de megfelelő állapotban lévő gépet adnánk a téli munkarend idejére át Csillaghegyre.

2020.10.20

Lomtalanításhoz kapcsolódó veszélyes hulladék 

begyűjtés 2021-re
Hulladék begyűjtési és Szállítási Igazgatóság közbeszerzés

Jogszabályi és szerződéses kötelezettsége Társaságunknak a lomtalanításhoz kapcsolódóan a veszélyes hulladék begyűjtése, melyet Társaságunk 

alvállalkozó igénybevételével teljesít.
2020.10.27

Síkosságmentesítési feladatok ellátása (Pusztazámor és 

PRHK területén)
Köztisztasági Igazgatóság beszerzés

A PRHK-nak idei évben nem áll rendelkezésére megfelelő üzemképességű gépi kapacitás a tárgy szerinti feladatok ellátására, ezért a téli 

munkavégzés biztosításához külső kapacitás bevonása szükséges.
2020.10.27

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 5 000 000 Ft 2020.12.03 2021.03.15

Meteorológiai szolgáltatás nyújtás beszerzése 2021. 

évre
Köztisztasági Igazgatóság beszerzés

Köztisztasági tevékenységeink - tulajdonosi és lakossági elvárásokhoz illeszkedő - végzése érdekében elengedhetetlen támogató háttér. Az 

előrejelzések révén - különösen a téli időszakban - a humán munkaerőnek adott időpontban és mértékben való, optimális rendelkezésre állása 

biztosítható.

2020.11.03
Országos Meteorológiai Szolgálat

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
3 900 000 Ft 2021.01.01 2021.12.31

Bútor beszerzése a társasági üdülőkbe Létesítmény Üzemeltetési Osztály beszerzés A társasági üdülőkben a bútorok átlag életkora 30 év, selejtezésük elengedhetetlen, pótlásuk szükséges. 2020.11.03

Védőruha munkaruha beszerzése és mosatási 

szolgáltatás
Projekt Iroda közbeszerzés

Új koncepció szerint tervezünk új szerződés(eke)t kell kötni a védőfelszerelés és munkaruha ellátásra, kiegészítve a védőruha és munkaruha 

mosatására és javítására vonatkozó szolgáltatásokkal, amely lehetőséget nyújt a jelenlegi problémák kezelésére. Olyan komplex (a beszerzés és 

szolgáltatás összevonásával) rendszer kialakítása a cél, ami a jelenleginél kiszámíthatóbb, előre tervezhető költségvetést eredményez és amellyel 

jobb minőségű, fix árú cikkek beszerzése valósulhatna meg (a meglévő szerződéseknél kedvezőbb áron). Cél továbbá, hogy a garanciális 

követeléseinket a jelenleginél hatékonyabban tudjuk érvényesíteni, aminek köszönhetően esetleges további költségmegtakarítást érhetnénk el. A 

szolgáltatással egységessé válik a védőruhák Társaságon belül alkalmazott mosatási eljárása, kezelésük pedig az előírásoknak megfelelően 

történhet, a garancia a szabvány szerinti mosási eljárásnak köszönhetően jobban érvényesíthető.

Jelen beszerzés keretében további célként lehetővé kell tenni a beszerzett cikkek egyedi azonosítását (vonalkód), valamint munkavállalóhoz történő 

hozzárendelését, biztosítva, hogy a munkavállalónak saját védő és munkaruhája legyen, valamint a mosatást, javítást követően ugyanazt a ruhát 

kapja vissza a munkavállaló, megvalósítva a ruha életútjának pontos lekövethetőségét.

2020.11.03



Tapadásgátlóval kevert útszóró só beszerzése, 

telephelyre történő szállítása
Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság közbeszerzés

A Tásaság üzemeltetésében lévő hintőanyag tárolók elméleti maximális kapacitása 41.950 tonna. A 2020.10.15-én mért adatok alapján a társasági 

hintőanyag tárolókban az ideiglenesek nélkül 28693 tonna található. Az előírt töltöttségi szintet elértük. A téli munkarend szerint meghatározott 

mennyiség összefoglalója az alábbi:

Hintőanyag tároló címe - befogadó képesség (elméleti nettó kapacitás) tonna - kötelező töltöttségi szint:

IX., Ecseri út 8-12. - 13.000 tonna - 75 %

III., Csillaghegyi út 41. - 3.500 tonna - 90 %

II., Nagykovácsi út - 1.700 tonna - 90 %

XV., Károlyi S. út 119. - 11.000 tonna - 75 %

XI., Budafoki út 72. - 11.000 tonna - 50 %

XII., Konkoly T. M. út 21. - 1.700 tonna - 90 %

A tárolók töltöttségi szintjét a Társaság által kiadott téli munkarend szabályozza, az 2020.11.15-vel kezdődik.

A jelenleg hatályos közbeszerzési szerződés alapján társaságunk 23.361,- Ft/tonna + ÁFA áron szerzi be a hintőanyagot. A felhasználható keretünk 

szerint az idei téli munkarendben összesen 12834 tonnát tudunk megrendelni, melyből 8834 tonna szerződés szerinti, valamint 4000 tonna opciós 

lehívási kerettel rendelkezünk. 

A fenti táblázatban látható K15 Nagykovácsi úti, valamint a K20 Konkoly T. Miklós úton található tárolók feltöltéséhez a rendelkezésre álló keretből 

kell 3400 tonnát lehívnunk, hogy a tárolók töltöttségét biztosítani tudjuk. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján – a napi bontásban található felhasználási adatok vizsgálati adatai szerint – jelentős csapadék lehullásakor a 

Társaság célgépei 1000-3000 tonna közötti hintőanyagot szórnak ki. A hintőanyag szórás ütemezése a várható csapadék előtti előszórásból, a fő 

útvonalak takarítása közben kiszórt mennyiségből, valamint a mellékútvonalak takarításakor felhasznált mennyiségből áll. Az eddigi tapasztalataink 

szerint egy napos havazás esetén 3-4 napi munkával megközelítőleg 5 ezer tonna hintőanyag kerül kiszórásra.

A 2019/2020-as téli szezon a szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően nem eredményezett nagy mennyiségű hintőanyag kivételezést. Az elmúlt 

5 év felhasználási átlaga 18735 tonna volt. A fentiek tekintetében, valamint annak tükrében, hogy a megelőző közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés 2021.03.31. napjáig hatályos szükségesnek tartjuk a hintőanyaggal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását. A 

hintőanyag készlet stratégiai fontosságú kérdés Társaságunk, valamint a Fővárosi Önkormányzat részére, annak hiánya, vagy a kiszolgálási szint 

emiatti csökkenése lakossági elégedetlenséget okoz(hat)na. A megindítani kívánt közbeszerzési eljárás teljesítési (szerződéses időtartamra 

vonatkozó) feltételeit úgy kívánjuk meghatározni, hogy az egy esetleges enyhe téli időszak esetében további 1 évvel (12 hónappal) 

meghosszabbítható legyen, lehívási lehetőséget biztosítva ezáltal a 2022/2023-es téli időszakra vonatkozóan.

2020.11.03

Téli felépítmény gyári, új alkatrészek beszerzése és 

szállítása
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés 2020.11.03

Vállalati dolgozók részére karácsonyi ajándékcsomag 1-

1 db min 400 g-os diós és mákos bejgli szállítása 
PR és Kommunikációs Osztály beszerzés

Évek óta hagyományosan a vállalati dolgozók karácsonyi ajándékcsomagjának része a szaloncukor és a bejgli, amely az egyik módja, hogy a 

vezetőség a dolgozók egész évben végzett munkáját megköszönje. Az idei évben, amikor a pandémiás helyzetből fakadóan a vállalati rendezvények 

és minden olyan esemény elmaradt, ahol erre személyesen is lehetősége lett volna a vezetőségnek, az ajándékcsomag tartalma így belső 

kommunikációs értékéből adódóan is még inkább felértékelődött.

A termék és a gyártói kör kiválasztásánál fontos szempont, hogy magyar gyártó termékét válasszuk, ezzel is támogatva a hazai vállalkozásokat. A 

dolgozói ajándékra szánt keretösszeg lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi időszakban a dolgozói rendezvények résztvevőire vetített éves 

összköltség. 

2020.11.10
Ceres Sütőipari Zrt.

9027 Győr, Reptéri út 1.
3 594 000 Ft                                            2020.12.03 2020.12.04

Vállalati dolgozók részére karácsonyi ajándékcsomag 

részeként 300-400g közötti kiszerelésű hazai készítésű 

kézműves szaloncukor válogatás szállítása 

díszdobozban

PR és Kommunikációs Osztály beszerzés

Évek óta hagyományosan a vállalati dolgozók karácsonyi ajándékcsomagjának része a szaloncukor és a bejgli, amely az egyik módja, hogy a 

vezetőség a dolgozók egész évben végzett munkáját megköszönje. Az idei évben, amikor a pandémiás helyzetből fakadóan a vállalati rendezvények 

és minden olyan esemény elmaradt, ahol erre személyesen is lehetősége lett volna a vezetőségnek, az ajándékcsomag tartalma így belső 

kommunikációs értékéből adódóan is még inkább felértékelődött.

A termék és a gyártói kör kiválasztásánál fontos szempont, hogy magyar gyártó termékét válasszuk, ezzel is támogatva a hazai vállalkozásokat. A 

dolgozói ajándékra szánt keretösszeg lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi időszakban a dolgozói rendezvények résztvevőire vetített éves 

összköltség. 

2020.11.10

Liebherr gyártmányú munkagépek javítása Műszaki Igazgatóság beszerzés

A korábbi szerződés 2020.12.31-én lejár. Az előző fogyási értékek figyelembevétele alapján a rendelkezésre álló keretösszeg lejárati időt megelőző 

kimerülése is prognosztizálható. A Köztisztasági Igazgatóság és a Pusztazámori Hulladékkezelő Üzem által indított új munkagépek közbeszerzése 

visszavonásra került, a további rakodógépek jótállása pedig 2021. év elején le fog járni, ezért a megmaradó célgép állomány javítási igénye 

várhatóan meg fog növekedni. A munkagépek üzemképességének fentartása okán szükséges új szerződés, ennek hiánya kritikus üzletmeneti 

tényezőknek tekinthető a mind hulladékos, mind a köztisztasági ágazat területén.

2020.11.10

A HHM-ben üzemelő Forgógépek diagnosztikai 

vizsgálata és javítások
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

A FHHM kommunális hulladéktüzelésű kazánjainak fő feladata, hogy a tűztérben minél nagyobb mennyiségű hulladékot égessenek el, és a 

felszabaduló hőenergiát a lehető leghatékonyabban használják fel. A kazánok működésének fenntartása érdekében rengeteg kisegítő rendszer 

működik, melyekhez elengedhetetlen berendezések a villamos motorokkal vagy egyéb forgó mozgást biztosító berendezésekkel hajtott egységek.( pl. 

ventilátorok, szivattyúk, továbbító berendezések, mozgató, alternáló egységek) 

Több nagyteljesítményű berendezésünk (turbina-generátor, füstgáz ventilátor, hűtőtorony ventilátor, stb.) el van látva folyamatos rezgésmérő 

monitorral, de ezek csak a katasztrófa elkerülésére alkalmasak, arra nem, hogy a csapágyak állapotát diagnosztizálják azok tervezhető 

karbantartásához. 

A felsorolt berendezésekhez elengedhetetlen a rezgésdiagnosztika, mellyel megállapítható a berendezések javítási -, kiegyensúlyozási igénye és 

ezek tervezhetősége. A gépek, berendezések életciklusa lényegesen megnövelhető a folyamatos monitorozás mellett. A meghibásodásból következő 

üzemzavarok, leállások ugyancsak kiküszöbölhetőek. E nélkül az FHHM nem képes a fenn felsorolt méréseket, számításokat, beállításokat, 

kiegyensúlyozásokat, speciális munkákat elvégezni (mind szakember, mind speciális mérőberendezések nélkül), a gépek állapotáról nem kap 

visszajelzést, csak akkor mikor már meghibásodtak. Így tervezhetetlenné válik a karbantartásuk, mellyel rövid és hosszútávon lényegesen több 

költség merül fel a berendezések javítása vagy cseréje miatt, mint ha ez keretszerződés keretében lenne biztosítva.

2020.11.10

Graffiti mentesítő vegyszerek beszerzése Köztisztasági Igazgatóság beszerzés

A termékek beszerzése a Társaságunk által végzett graffitieltávolítási és felületvédelmi munkákhoz elengedhetetlen. Az igényelt termékeket 

különböző – műanyag, festett (ásványi festékkel) lemez, inox, alumínium, tűzzománc, porózus és nem porózus kő és égetett felületek, kezelt fa, 

beton, közlekedési jelzőtáblák, plexi, üveg, puha vagy egyéb érzékeny – felületeken tervezzük felhasználni, azok graffiti elleni felületvédelmének, 

graffitivel terheltség esetén annak és árnyékának eltávolítása céljából. A termékekkel szemben támasztott elvárásokat, azok koncentrációját és a 

felhasználandó mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.

2020.11.10

Személygépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával 

történő beszerzése 2021. I. negyedéves csatlakozási 

kérelem

Beszerzési Osztály közbeszerzés Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.11.17

Gépjármű üzemanyag (tartályos) beszerzése 2021.I. 

negyedéves csatlakozási kérelem
Beszerzési Osztály közbeszerzés Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. Fogyásadatok alapján kalkulált érték. 2020.11.17

Járművek különféle új elektromos alkatrészeinek 

szállítása 
Műszaki Igazgatóság közbeszerzés

Társaságunk járműveinek, célgépeinek, speciális berendezéseinek üzemképességéhez   elengedhetetlen feltétel a járművek elektromos 

alkatrészeinek és szerelési alapanyagainak biztosítása. A javító és karbantartó tevékenységet folytató műszaki területeknél a célgépek 

karbantartásához az elektromos alkatrész folyamatos biztosítása kritikus üzletmeneti tényező a karbantartás szempontjából. 

2020.11.17

Vízhordás és tűzcsaphasználat közterület-tisztántartási 

és egyéb feladatokhoz 
Köztisztasági Igazgatóság beszerzés

A közterületek vízigényes gépi takarításához nélkülözhetetlen, tűzcsapok használatával történő vízvételezési lehetőségnek– a takarítási munkák 

végzéséhez illeszkedő területi megoszlásban történő – biztosítása. 
2020.11.17

Iktató- és szerződés nyilvántartó rendszer cseréje Projekt Iroda közbeszerzés
A rendszerfejlesztési, illetőleg dokumentálási folyamatok esetében többlet migrációs feladatok ellátásának szükségessége merült fel, melyre 

tekintettel a meglévő szerződés keretösszegét - a teljes keretösszeg 10%-át el nem érő mértékben – szükséges megemelni.
2020.11.17

Hálózati eszközök és gyártói támogatás Informatikai Osztály közbeszerzés

A felmerülő többletfeladatokra tekintettel az egyedi szerződés 4. tétele („OPENSZOLG61 – (Rendszerfejlesztés – dokumentálás)”) szerinti mennyiség 

mindösszesen 6927 órára (5751 alap + 1176 opciós mennyiségre) és ezzel összefüggésben az egyedi szerződés keretösszege nettó 7.896.000,- Ft-

tal  – a teljes keretösszeg 10%-át el nem érő mértékben – emelkedik, azaz a keretösszeg nettó 87.216.000,- Ft-ra módosul.

2020.11.24

1 db porlasztó abszorber egység beszerzése és 

beüzemelése
Hulladékkezelési Igazgatóság közbeszerzés

Az FHHM füstgáztisztító rendszerében 5 db abszorber egység található. Feladatuk a szennyezőanyagok (savasgázok) füstgázokból történő 

semlegesítése, mely kémiai úton mésztejbefecskendezéssel valósul meg. Forró füstgáz a ciklonokból az abszorber felső részén jut be. A mésztej 

porlasztótárcsa segítségével kerül beadagolásra, mely 80001/min fordulatszámmal forog, és az a forgómozgása révén centrifugálja, porlasztja a 

mésztejet. Az abszorber bebefecskendezett mészhidrát oldat reakcióba lép a füstgázban jelenlévő savakkal, melynek hatására az abszorbert elhagyó 

füstgázban kalciumsókból álló szilárd részecskék maradnak. Mivel az abszorberben 240 °C körüli hőmérséklet van, ezért a vízzel párolog és a 

mésztej reakcióba lép a forró füstgázzal. A hajtómű egy speciálisan erre a célra fejlesztett egység amely folyamatos nagy igénybevételnek van kitéve. 

A beszerzendő új berendezés célja a korszerűbb, stabilabb üzemeltetés, illetve a karbantartás költségek csökkentése. Több mint 15 éve működnek 

ezek a berendezések folyamatos karbantartás mellett. A javítási költségek egyre növekednek és mivel speciális alkatrészek szükségese, így csak egy 

gyártótól tudjuk ezeket beszerezni nagyon magas költséggel. A jelenleg használt porlasztótárcsa maximum 10 napos ciklusidővel bír, azaz 10 

naponként ki kell venni az egységet az abszorbertartályból és tárcsacserét kell végrehajtani, a régi tárcsát pedig citromsavban kell tisztítani (áztatni 

több napig). Az új egységek jobb porlasztási képpel rendelkeznek (áramlástechnikai modellezés fejlődése miatt) és kevesebb mésztej beadagolás 

mellett alacsonyabb kibocsátási adatokkal bírnak, ami a környezetvédelmi határérékek betartása miatt fontos, továbbá kevesebb víz felhasználás 

mellett tudja teljesíteni az üzemi paramétereket így alacsonyabb költségek mellett. Továbbá vékonyabb mésztej felrakódás érhető el az 

abszorbertartály palást felületén, amely kevesebb tisztítási költséget és hosszabbb üzemidőt jelent, így 50-70 napos tárcsacsere ciklusidő valósítható 

meg (citromsavas tisztítási eljárás lecsökken). A jelenlegi berendezések életciklusok végéhez értek, ami magas javítási költségeket eredményez, 

illetve kazán leállást is eredményezhetne, ha a környezetvédelmi határértékeket nem tudnánk velük betartani. 

2020.11.24

6 db Hulladékudvari raktárkonténerek beszerzése - 

(Csömöri u.; Jegenye fasor)
Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

Csömöri úti hulladékudvar már korábban átépített, felújított területén, a menedzsment támogatásával

2021. év január elsejétől tervezi a kibővített átvehető hulladékfajtákkal történő működtetést. A már érvényes hatósági engedély alapján a területen 

átvételre kerül majd a nagydarabos háztartási hulladék (lom), építési és bontási hulladék (sitt) és a gumiabroncs hulladék is. Ezek gyűjtéséhez kellő 

számú multiliftes emelésű nagykonténerre van szükség. A szóban forgó konténerek darabszáma a jelenleg üzemelő udvari hálózatban 

átcsoportosítással átmenetileg alkalmas a tárolási igények kielégítésére, azonban hosszútávon, illetve rakodási szempontból szükséges új 

konténerek beszerzése. Igénylő terület tervezi továbbá a Jegenye fasor hulladékudvarban az elhasznált, lakossági eredetű gumiabroncsok 

begyűjtését. Fontos ez azért, mert gumiabroncs átvétel vonatkozásában a Dél-pesti terület gyakorlatilag ellátatlan, ezen a területen

egyik hulladékudvar sem fogad ilyen hulladékot. Gumiabroncs gyűjtése kapcsán szükséges ugyancsak multiliftes mozgatású nyitott, görgős konténer 

ezen területre, melyből nem áll rendelkezésünkre tartalék vagy többlet edényzet.

2020.11.24

HDPE szigetelő javítás Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

 A PRHK és Dunakeszi telephelyeken az elmúlt évek során folyamatosan – saját személyi és tárgyi erőforrások hiányában- külső szolgáltató 

bevonásával kerültek ezen fejlesztő és fenntartó tevékenységek elvégzésre. A hatósági előírások okán rendszeresen monitorozásra kerülnek a 

lerakóink, a feltárt hibák javítása/javíttatása jogszabályi kötelezettségünk. A szerződés keretében elvégeztetendő feladat az üzemszerűen használatba 

venni tervezett lerakóterületen szükséges a vízelvezető rendszer használatba vétel előtti előzetes kiépítése.

2020.11.24



FKF Nonprofit Zrt. elkülönítetten gyűjtött hulladékok 

kezelésével kapcsolatos költségek vizsgálata és 

összefoglaló jelentés készítése

Ügyfélkapcsolati Osztály beszerzés

A Társaság a szelektíven gyűjtött műanyag és fém, papírhulladék kezelési díjaira vonatkozóan külső szakmai szakértővel végeztetni el a költségek 

felülvizsgálatát és megfelelőségét. Az FKF Nonprofit Zrt. által a szelektív hulladékgyűjtés keretében (a „sárga és a kék kukákban”) elkülönítetten 

gyűjtött hulladékokat szerződés keretében két vállalkozásnak adja át. Az egyiknek a papírhulladékot, a másiknak a fém és műanyag hulladékot. A 

szerződés szerint a vállalkozók az átvett hulladékokat válogatják, és válogatást követően a haszonanyagokat értékesítik. Az értékesítési 

konstrukcióban a hulladék tulajdonjoga az átadást követően a partnerhez kerül. A hulladékból válogatott haszonanyag értékesítéséből származó ár-

bevételből a vállalkozók levonják a felmerült költségeiket. A fennmaradó részt megfizeti/kiszámlázza az FKF Nonprofit Zrt számára, aki 

bevétellel/költséggel elszámol az NHKV Zrt.-vel. 

Az elmúlt legalább két évben azonban a vállalkozók - főként a begyűjtött haszonanyag rossz minőségére (elsősorban az együtt gyűjtött műanyag és 

fém), a papírhulladék esetében a világpiaci ár drasztikus változásra hivatkozva - magasabb költséget jeleztek, mint a bevételek, ezért a szerződésben 

rögzítettek alapján az FKF Nonprofit Zrt. köteles a vállalkozóknál így keletkező veszteséget kiegyenlíteni. Az utóbbi évben az FKF Nonprofit Zrt. emiatt 

jelentős többlet kiadása (vesztesége) keletkezett.

Társaságunk azt kéri Ajánlattevőtől, hogy a két hulladékválogató társaság költségszerkezetét vizsgálja meg és egyértelműen állapítsa meg a 

benyújtott költségek, bevételek szerkezetének és értékének megfelelőségét annak érdekében, hogy megállapítható legyen a válogatott, szelektíven 

gyűjtött hulladék értéke és költségszínvonal elfogadhatósága.

2020.11.24

Online aukciós szoftver beszerzés Ügyfélkapcsolati Osztály beszerzés

A BVH Ig. 268/2017. (X.11.) határozatával elfogadott „Az ingóságok értékesítéséről szóló szabályzat” alapján feleslegessé vált vagyontárgyak 

eladása csak értékesítési pályázat útján történhet. Az Ügyfélkapcsolati Osztály 2 éve az Electool Hungary Kft. rendszerének Fluenta online aukciós 

szolgáltatás modulját használja, ezen időszak alatt - mindösszesen két eseti hibát leszámítva, melyet a Partner korrekt módon kezelt – megfelelően 

működött. Az Electool Hungary Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés 2020. szeptember 30. napjával lejár. Mivel a továbbiakban is szükséges 

biztosítanunk a feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésénél a pályáztatást, amelyre a piaci termékek vizsgálata során fejlesztés nélkül igénybe 

vehető alkalmazást nem találtunk. A Fluenta rendszer használati tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a szolgáltatás teljeskörűen biztosítja az 

aukciók szervezését és a kapcsolódó dokumentálást, valamint az aukciók befolyásolhatatlanságát. A feleslegessé vált vagyontárgyak zavartalan 

értékesítésének biztosításához, valamint a BVH előírásának való megfeleléshez a továbbiakban is szükséges aukciós szolgáltatás igénybevétele.

2020.11.24

LESER típusú biztonsági szelepek szervizelése Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

Az FHHM kommunális hulladéktüzelésű kazánjainak fő feladata, hogy a tűztérben minél nagyobb mennyiségű hulladékot égessenek el, és a 

felszabaduló hőenergiát a lehető leghatékonyabban használják fel. Az FHHM-ben 4 db kazán működik. A kazánokban 40 bar-os gőz keletkezik a 

tápvízből, mely távhőként hasznosul vagy turbinára vezetve villamos energiát termel. 

1 – 1 db dob és 1 – 1 db túlhevítő biztonsági szelep védi a kazánokat a túlterhelés ellen, valamint ezekhez kazánonként 1 db vezérlő berendezés is 

tartozik. Amennyiben a kazánban túlnyomás keletkezik, abban az esetben a biztonsági szelepek a vezérlés beavatkozásának köszönhetően kinyitnak, 

ezáltal a túlnyomást elvezetik. A szelepek mindaddig nyitva maradnak, míg a nyomás értéke lecsökken az üzemi nyomás értékére, majd vezérlés 

hatására a szelepek zárt állapotba kerülnek. Ezen eszközök karbantartása, alkatrészellátásuk és Kazánbiztosi (hatósági) felülvizsgálatuk évenkénti 

ciklusidőhöz kötött, amely keretszerződés nélkül nem valósítható meg, a karbantartásuk a biztonsági szelepeknek és hozzájuk tartozó vezérlő 

berendezések alkatrészigénye e nélkül nem megoldott. Szakembereink nem képesek ezen berendezések karbantartására, alkatrészgyártására. 

Karbantartás nélkül túlnyomás esetén, ha nem nyit ki a biztonsági szelep, az kazánrobbanáshoz vezet, míg folyamatos nyitott állapot esetén a 

kazánban nem lesznek meg az üzemi paraméterek, így nem üzemeltethető tovább a kazán. Kazánbiztosi engedélyeztetés nélkül ugyancsak nem 

üzemeltethető a kazán. A Brunnbauer-Budapest Szerelvénygyártó Kft. „kizárólagos joggal” rendelkezik a megkötni tervezett szerződés keretében 

ellátandó feladatok teljesítésére Magyarországon.

2020.11.24

1100 literes új fém hulladékgyűjtő tartályok

beszerzése

Hulladék begyűjtési és Szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

A közszolgáltatás ellátásához szükséges tartályok beszerzése. Az eljárás során tervezetten 2 100 db 1 100 literes fém tartály kerül beszerzésre 

amely a fogyás ütemének megfelelően kerül lehívásra és várhatóan 2021 év végéig lesz elegendő.

A K2054 számú korábbi eljárás II. része eredménytelenül zárult, így kerül újra megindítására ezen rész, ugyanis a jelenleg hatályos fővárosi rendelet 

értelmében a hulladékgyűjtő tartályok biztosítása a közszolgáltatás része, így azok beszerzése elengedhetetlen a feladataink ellátása és az 

üzemképesség fenntartásának érdekében.

2020.12.01

Edényzet azonosító matricák beszerzése és postázása Projekt Iroda beszerzés

Az edényzet azonosítási pilot projekt során a tervek szerint Budapest területén a pilotra kijelölt járatok (13 járat) által gyűjtött hulladékgyűjtő tartályokat 

megjelölnénk egy egyedi azonosítót és QR kódot tartalmazó matricával. A lebonyolításhoz a szükséges nyilvántartási rendszer elkészült, a 

szakterületi egyeztetések lezajlottak. A pilot indításához a matricák gyártása és – a jelenleg is használatban lévő tartályok esetében - azok a partnerek 

számára történő postázása van hátra. Jelen beszerzéssel ezt kívánjuk megvalósítani.

2020.12.01

Laboratoriumi eszközök, üvegáruk, szűrőpapirok 

beszerzése 
Hulladékkezelési Igazgatóság beszerzés

Az FHHM Víz-vegyi üzemegység vegyészeti laboratóriuma számára laboratóriumi eszközök, üvegáruk, szűrőpapírok beszerzése. A napi 

munkamenet és az üzembiztonság fenntartása és biztosítása érdekében a szerződéskötés elengedhetetlenül szükséges.
2020.12.01

Szerződésnyilvántartó rendszer - support szerződés Informatikai osztály közbeszerzés

A TED 2017/S247-517709 szám alatt a „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése” keretszerződés alapján, 2019.09.23.-án kötött „K2020 Iktató- és szerződés nyilvántartó rendszer cseréje” tárgyú szerződés keretében a 

szerződéskezelő rendszer 2020.10.26.-ável élesítésre kerül. Ehhez kapcsolódóan üzemeltetés támogatási szolgáltatás megrendelése szüksége

2020.12.01

Új típusú vizsgasori fékpad beszerzése és vizsgasor 

fejlesztés jogszabályváltozás miatt
Műszaki Igazgatóság 

beszerzés

Az 5/1990 KÖHÉM rendelet, 5. számú melléklet 1.3 pontjának változása értelmében (2/2018 NFM rendelet) 2022.május 20-ig fel kell szerelni (vagy 

át kell alakítani) a vizsgaállomásokat az állógörgős rögzítőfék mérésre alkalmas fékpadokkal. Ezen kívül a futómű holtjáték vizsgáló pad kilengési 

tartomány követelményértéke is megváltozott az 5/1990 KÖHÉM rendelet, 5. számú melléklet 1.8 pontjának változása értelmében (2/2018 NFM 

rendelet), ezért szükségessé vált a cseréje. A lengéscsillapító vizsgáló pad cseréje is szükséges, mert elöregedett (2008-as telepítés), gyakran volt 

javítva, üzembiztonsága már nem garantált.

Mivel a jogszabályból a 29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet „a közúti járművek műszaki megfelelőségével kapcsolatos egyes közlekedési tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról” nyomán kikerült a félterheléses tengelysúlymérés követelménye, így a beszerzés értéke a tervezettnél jelentősen 

kedvezőbben alakul. 2020.12.08

FKF Nonprofit Zrt I.-II. URH hálózatok fenntartási 

munkáihoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése
Műszaki Igazgatóság

beszerzés

A Társaságunknál üzemeltetett I-II. URH rádió hálózathoz tartozó mobil állomások (gépjárművek) és az állandó telephelyű munkahelyek

(irodahelységek) illetve a mobil és hordozható (kézi rádiók) készülékek egymás közötti kommunikációs kapcsolattartását szolgálja. A hálózat

fenntartásához kérjük a fenti termékcsoportok beszerzésének engedélyét. Mivel a folyamatos kommunikáció ellátásához szükségesek, így kritikus

üzletmeneti tényezőnek tekinthető. Vannak olyan információk, melyek mindenkit, vagy egy nagyobb csoportot érintenek. Például balesetek,

útlezárások, elterelések, stb. A járművezetők egyenkénti értesítése nehezebben megoldható mobiltelefon készülékek használatával. 2020.12.08

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában 

lévő ingatlanok komplex üzemeltetése, karbantartása, 

takarítással, őrzésvédelemmel, és egyéb feladatok 

ellátásával

Létesítmény Üzemeltetési Osztály 

közbeszerzés

A szerződésmódosítás következtében az átalánydíjas feladatok ellátására vonatkozóan megállapított havi díj csökken.

A módosításokat a Kbt. 141. §. (4).a) pontja alapján az ingatlan racionalizáció kapcsán történő változás (Rippl Rónai utca, Fehér köz), másrészt a 

Dunakeszi hulladéklerakó területére vonatkozó rágcsálóirtással érintett terület változása indokolja. Előbbi módosításokat a partner elfogadta, utóbbi a 

partner javaslatára általunk került elfogadásra. 2020.12.08

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1038 Bp., Ráby Mátyás u. 26. 7 834 568 128 2018.09.24 2022.10.31

110 literes műanyag, valamint 770 literes műanyag új 

hulladékgyűjtő tartályok beszerzése

Hulladék begyűjtési és szállítási 

Igazgatóság
közbeszerzés

A közszolgáltatás ellátásához szükséges tartályok beszerzése. A közszolgáltatás ellátásához szükséges tartályok beszerzése. Az eljárás során 

tervezetten14 000 db 110 literes fém tartály és 450 db 770 literes műanyag tartály kerül beszerzésre, amely a fogyás ütemének megfelelően kerül 

lehívásra és várhatóan  22 hónapig lesz elegendő. 

A K2054 számú korábbi eljárás II. része eredménytelenül zárult, így kerül újra megindítására ezen rész, ugyanis a jelenleg hatályos fővárosi rendelet 

értelmében a hulladékgyűjtő tartályok biztosítása a közszolgáltatás része, így azok beszerzése elengedhetetlen a feladataink ellátása és az 

üzemképesség fenntartásának érdekében.

2020.12.15

6 db Hulladékudvari raktárkonténerek beszerzése - 

(Csömöri u.; Jegenye fasor)
Hulladékkezelési Igazgatóság

beszerzés

Csömöri úti hulladékudvar már korábban átépített, felújított területén, a menedzsment támogatásával

2021. év január elsejétől tervezi igénylő terület a kibővített átvehető hulladékfajtákkal történő működtetést. A már érvényes hatósági engedély alapján 

a területen átvételre kerül majd a nagydarabos háztartási hulladék (lom), építési és bontási hulladék (sitt) és a gumiabroncs hulladék is. Ezek 

gyűjtéséhez kellő számú multiliftes emelésű nagykonténerre van szükség. A szóban forgó konténerek darabszáma a jelenleg üzemelő udvari 

hálózatban átcsoportosítással átmenetileg alkalmas a tárolási igények kielégítésére, azonban hosszútávon, illetve rakodási szempontból szükséges 

új konténerek beszerzése. Igénylő terület tervezi továbbá a Jegenye fasor hulladékudvarban az elhasznált, lakossági eredetű gumiabroncsok 

begyűjtését. Fontos ez azért, mert gumiabroncs átvétel vonatkozásában a Dél-pesti terület gyakorlatilag ellátatlan, ezen a területen

egyik hulladékudvar sem fogad ilyen hulladékot. Gumiabroncs gyűjtése kapcsán szükséges ugyancsak multiliftes mozgatású nyitott, görgős konténer 

ezen területre, melyből nem áll rendelkezésünkre tartalék vagy többlet edényzet. 2020.12.15

Gépjármű üzemanyag beszerzése (tartályso) Beszerzési osztály
közbeszerzés

Az FKF Nonprofit Zrt. Tehergépjárműveibe az üzemanyag biztosítása céljából. A hatályos keretmegállapodás 2020.12.31 napján lejár, ezért 2021-től 

új keretmegállapodáshoz szükséges csatlakozni 2020.12.22

Személygépjármű üzemanyagok, üzemanyagkártyával 

történő beszerzése 
Beszerzési osztály

közbeszerzés

A társaság személygépjárműveinek üzemanyag biztosítása céljából. A hatályos keretmegállapodás 2020.12.31 lejár, ezért 2021 évtől új 

keretmegállapodáshoz szükséges csatlakozni 2020.12.22

Közterületi takarító berendezések beszerzése Köztisztasági igazgatóság

közbeszerzés

A közterületi takarítási feladatok hatékonyabbá tétele érdekében a köztisztasági járműpark fejlesztése szükséges. Ennek keretében az alábbi 

eszközöket tervezzük beszerezni:

Aluljáró takarító: 12 db

Magasnyomású mosó: 12 db 

Kézi vezetésű közterület takarító: 2 db

Hideg és melegvizes magasnyomású mosó: 3 db 2020.12.22

Vegyszermentes gyomírtó berendezés, utánfutóval Köztisztasági igazgatóság
közbeszerzés

6 db vegyszermentes gyomírtó berendezés utánfutóval. A közterületi takarítási feladatok hatékonyabbá tétele érdekében a köztisztasági járműpark 

fejlesztése szükséges. 2020.12.22

Kéttengelyes eszközhordozó, csere

felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott

önfelszedő célgép

Köztisztasági igazgatóság

közbeszerzés

Kéttengelyes eszközhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép  4 db

Univerzális eszközhordozó, kéttengelyes cserefelépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép. Az alapgép alkalmas téli és nyári

cserefelépítmények fogadására, felfogatására. A beruházásban feltüntetett célgéppel hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező célgép

állományunk életkora 9,1 év, futásteljesítményük és üzemidejük igen magas. A meglévő állomány egy részének üzemképes állapotban tartása olyan

aránytalan ráfordítást igényel, amely selejtezést indokol. A beruházással folytatódik az elöregedés miatti selejtezésekből fakadó, lecsökkent

önfelszedő és téli síkosságmentesítési kapacitás visszapótlása. A beszerzéssel a takarítás az év jelentős részében biztosított, a téli munkák esetén a

csere téli felépítménnyel az alapgép kihasználtsága jelentősen javul. A célgép megkönnyíti a tavaszi, úgynevezett saralási munkákat, és

érzékelhetően csökkenti a főváros útvonalain a tavaszi nagytakarítás idejét, javítja annak minőségét és hatékonyságát. A beruházásban feltüntetett

célgépek téli időszakban elsősorban a síkosságmentesítési szempontból különösen érzékeny hegyvidéki szakaszok kezelését fogják végezni. 2020.12.22



Dobozos áruszállító Köztisztasági igazgatóság

közbeszerzés

Kéttengelyes eszközhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép  4 db

Univerzális eszközhordozó, kéttengelyes cserefelépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép. Az alapgép alkalmas téli és nyári

cserefelépítmények fogadására, felfogatására. A beruházásban feltüntetett célgéppel hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező célgép

állományunk életkora 9,1 év, futásteljesítményük és üzemidejük igen magas. A meglévő állomány egy részének üzemképes állapotban tartása olyan

aránytalan ráfordítást igényel, amely selejtezést indokol. A beruházással folytatódik az elöregedés miatti selejtezésekből fakadó, lecsökkent

önfelszedő és téli síkosságmentesítési kapacitás visszapótlása. A beszerzéssel a takarítás az év jelentős részében biztosított, a téli munkák esetén a

csere téli felépítménnyel az alapgép kihasználtsága jelentősen javul. A célgép megkönnyíti a tavaszi, úgynevezett saralási munkákat, és

érzékelhetően csökkenti a főváros útvonalain a tavaszi nagytakarítás idejét, javítja annak minőségét és hatékonyságát. A beruházásban feltüntetett

célgépek téli időszakban elsősorban a síkosságmentesítési szempontból különösen érzékeny hegyvidéki szakaszok kezelését fogják végezni. 2020.12.22

Mindent nyíró berendezés beszerzése Létesítmény üzemeltetési Osztály 

beszerzés

A Társaság bizonyos telephelyein belül, illetve a bevezető utakon a különleges körülmények - egyenetlen és erős emelkedők, hosszú rézsűk - miatt a 

vágás nem megoldható csak távvezérléssel, ugyanakkor a kombinált gép lehetővé teszi a hagyományos használatot is. A pusztazámori és dunakeszi 

lerakókhoz tartozó, meredek emelkedős területeken a nyírási időt várhatóan felére csökkenti és biztonságosabbá teszi a munkavégzést. 2020.12.22

Jogtár előfizetés hosszabbítása a 2021. évre Informatikai Osztály 
beszerzés

A Complex Jogtár adatbázisok hozzáférésének jogosultsága 2020. december 31-vel lejár, ezt követően a Társaságunk a jogtár szolgáltatás 

használatára nem jogosult. 2020.12.22

Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett Libra6i rendszer 

és Oracle technológiai termékek licens support és 

üzemeltetési támogatási feladatainak megvalósítása és 

LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása. 

Informatikai osztály

közbeszerzés

Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett Libra6i rendszer és Oracle technológiai termékek licens support és üzemeltetési támogatási feladatainak 

megvalósítása és LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása. Az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő Libra6i vállalatirányítási 

rendszer a Társaságunk informatikai rendszerének magas szintű és biztonságos üzemeltetését, illetve a felhasználási igények bővüléséből adódó 

fejlesztési és támogatási szolgáltatását biztosítja.  
2020.12.22

Oracle licensz támogatás beszerzése Informatikai osztály
közbeszerzés

Oracle licensz támogatás beszerzése 2021.12.31-ig A pénzügyi támogató rendszernek, az Oracle EBS rendszernek éves licenstámogatási díja, 

amely magában foglalja a frissítéseket, javítócsomagok alkalmazásának lehetőségét. Is. 2020.12.22

Hálózat üzemeltetési tevékenység támogatás Informatikai osztály

közbeszerzés

Ajánlatkérő székhelyén és 52 db telephelyén mindösszesen 279 db hálózati aktív eszköz üzemeltetésének támogatása, valamint 192 óra 

konzultációs szolgáltatás. Cél az általános hálózati üzemeltetési feladatok támogatása, a speciális/komplex, magas szintű szakértelmet igénylő 

változások megtervezésében és kivitelezésében való részvétel, projekt támogatás. 2020.12.22


