adatok Ft-ban
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Becsült érték (Ft)

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben előzetes
megvalósításának
a szerződés időtartama összesített tájékoztató
közzétételére?
tervezett időpontja

I. Árubeszerzés

Mészhidrát beszerzés

44921200-4

Nemzeti

Polielektrolit beszerzés

24000000-4

Nemzeti

Villamos energia
beszerzés 2017. évre

09310000-5

Európai Uniós

Berhida vízkezelő
üzemeltetéséhez
szükséges villamos
energia beszerzés

09310000-5

Nemzeti

Vízkezelő
üzemeltetéséhez
szükséges vegyszerek
beszerzése

24962000-5

Nemzeti

Kbt. 113. § szerinti
nyílt eljárás
Kbt. 115. §
hirdetmény
közzétételével induló
nyílt eljárás
Kbt. 98.§ (2)
bekezdés c) pont
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos
eljárás
Kbt. 115. §

I. Árubeszerzés összesen

2016.10.01

24 hónap

nem

2016.10.01

12 hónap

nem

2016.09.01

12 hónap

nem

2016.10.01

6 hónap

nem

2016.11.02

12 hónap

nem

137 000 000

II. Építési beruházás

Központi vízkezelő üzem
tervezése,
engedélyeztetése és
létesítése,
Királyszentistván
Papkeszi műszaki
beavatkozás
végrehajtása - ikerakna
bontása, átemelő
létesítése, vízjogi
létesítési és üzemeltetési
engedélyezési
dokumentáció
elkészítése

45232420-2

Nemzeti

hirdetmény
közzétételével induló,
nyílt eljárás

2016.11.01

18 hónap

nem

45111100-9

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.10.01

6 hónap

nem
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adatok Ft-ban
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

Károly-táró
rekonstrukció
Gyöngyösoroszi,
hídmérleg építése
Recsk (Lahóca)
monitoring kutak
felújítása
Gyöngyösoroszi
ércbánya végleges
felhagyásához szükséges
villamos energiaellátás
átalakítása

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben előzetes
megvalósításának
a szerződés időtartama összesített tájékoztató
közzétételére?
tervezett időpontja

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

45111260-8

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.06.03

3 hónap

nem

45221117-5

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.11.01

4 hónap

nem

45110000-1

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.11.01

12 hónap

nem

45317200-4

Nemzeti

Kbt. 115.§

2016.10.01

12 hónap

nem

2016.06.24

2 hónap

nem

2016.07.01

2 hónap

nem

2016.11.01

90 hónap

nem

2016.10.01

12 hónap

nem

II. Építési beruházás
összesen

Becsült érték (Ft)

1 288 000 000

III. Szolgáltatásmegrendelés

Berhida kármentesítési
létesítmények
üzemeltetése Hulladékszállítás

90733900-3

Nemzeti

Berhida kármentesítési
létesítmények
üzemeltetése Üzemeltetés, művezetés

90733900-3

Nemzeti

90733900-3

Európai Uniós

Berhida kármentesítési
létesítmények
üzemeltetése
Berhida kármentesítési
létesítmények
üzemeltetéséhez
hulladékszállításra
vonatkozó
keretszerződés

90512000-9

Európai Uniós

Kbt. 115. §,
figyelemmel a Kbt.
19. § (4)
bekezdésében
foglaltakra
Kbt. 115. §,
figyelemmel a Kbt.
19. § (4)
bekezdésében
foglaltakra
nyílt, hirdetmény
közzétételével induló
eljárás
nyílt, hirdetmény
közzétételével induló
eljárás
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adatok Ft-ban
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

Berhida kármentesítési
létesítmények
üzemeltetéséhez
karbantartásra
vonatkozó
keretszerződés
Recsk felszíni munkák,
déli meddőhányók
rekultivációjához
szükséges kiegészítő
munkák
Királyszentistván
szennyvíziszap rakodása,
szállítása,
ártalmatlanítása
Királyszentistváni
vízkezelő üzem
kiegyenlítő
medencéjében felgyűlt
szennyvíziszap rakodása,
szállítása,
ártalmatlanítása
Gyöngyösoroszi I. számú
puffertározó tisztítása

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Becsült érték (Ft)

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben előzetes
megvalósításának
a szerződés időtartama összesített tájékoztató
közzétételére?
tervezett időpontja

Nemzeti

Kbt. 113. § szerinti
nyílt eljárás

2016.10.01

12 hónap

nem

90722100-5

Európai Uniós

Kbt. 197. § (1)
bekezdés alapján a
141. §

2016.03.01

18 hónap

nem

90513900-5

Európai Uniós

nyílt, hirdetmény
közzétételével induló
eljárás

2016.10.01

24 hónap

nem

nemzeti

Kbt. 115. §,
figyelemmel a Kbt.
19. § (4)
bekezdésében
foglaltakra

2016.10.01

6 hónap

nem

Európai Uniós

Kbt. 98. § (2)
bekezdés a) pontja
alapján

2016.02.15

6 hónap

nem

2016.10.01

6 hónap

nem

2016.04.01

12 hónap

nem

50000000-5

90513900-5

90722200-6

Gyöngyösoroszi I. számú
puffertározó tisztítása szerződés módosítás

90513900-5

Európai Uniós

szerződésmódosítás
kiegészítő munkára
141. §

Számítógépes
munkaállomások
üzemeltetése,
felhasználók támogatása

72514100-2

Nemzeti

Kbt. 115. §
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adatok Ft-ban
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

Szivattyú karbantartás –
1. rész: Gyöngyösoroszi
és Recski vízkezelő
üzemben lévő
merülőszivattyúk
javítása (összesen 30 db
berendezés)
2. rész: Gyöngyösoroszi
és Recski vízkezelő
üzemben lévő
csigaszivattyúk,
centrifugálszivattyúk és
keverők egyszeri
karbantartása, javítása
Központi Vízkezelő
Üzem létesítéséhez
szükséges üzemi
kísérletek elvégzése
Keretszerződés a
Gyöngyösoroszi
bányabezárás V.
ütemének
megvalósítására
Állékonyság ellenőrzési
szakfelügyelet ellátása a
Gyöngyösoroszi,
Szárazvölgyi zagytározó
és Ipari víztározó,
valamint a Recsk H1
meddőhányó területén
Létesítményüzemeltetési
feladatok ellátása a
recski és a
mátraszentimrei
telephelyen
Gyöngyösoroszi
Vízkezelő üzem
víztelenítő centrifuga
meghíbásodás miatti
javítása

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Becsült érték (Ft)

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben előzetes
megvalósításának
a szerződés időtartama összesített tájékoztató
közzétételére?
tervezett időpontja

50511000-0

Nemzeti

Kbt. 113. § szerinti
nyílt eljárás

2016.10.01

12 hónap

nem

73120000-9

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.10.01

6 hónap

nem

90722200-6

Európai Uniós

Kbt. 98. § (2)
bekezdés a) pontja
alapján

2016.08.01

48 hónap

nem

71700000-5

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.09.15

12 + 12 hónap

nem

79993000-1

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.10.03

12 hónap

nem

50000000-5

Nemzeti

Kbt. 115. §

2016.10.15

3 hónap

nem
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adatok Ft-ban
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Becsült érték (Ft)

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának, illetve szerződés teljesítésének
a közbeszerzés
várható időpontja vagy összefüggésben előzetes
megvalósításának
a szerződés időtartama összesített tájékoztató
közzétételére?
tervezett időpontja

Szerverbérlet

48820000-2 PA01-7

Nemzeti

Kbt. 115.§

2016.10.03

36+12 hónap

nem

7 db multifunkciós
másoló-nyomtató
berendelés bérlete és
üzemeltetése

30121100-4 PA01-7

Nemzeti

Kbt. 115.§

2016.09.30

36 hónap

nem

III. Szolgáltatásmegrendelés összesen

19 100 500 000

Mindösszesen

20 525 500 000
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