
 

 

Óbudai Egyetem 

2022. évi közbeszerzési terve 

- 4. módosítás - 

 

 Közbeszerzés tárgya 
Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

1. 
Integrált könyvtári rendszer 
bevezetése 

Egyetemi Könyvtár integrált 
könyvtári rendszerének, illetve 
online szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó platformjának 
fejlesztése. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. május 2022. augusztus 

2. 
CCTV kamerarendszer 
beszerzése 

Minden elemében új 
eszközöket tartalmazó 112 
darab kamerából álló CCTV 
kamerarendszer adásvétele és 
a kamerarendszer telepítése. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. január 2022. április 
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3. 
Felújítási és szerelési 
munkák beszerzése 

Különböző építőipari felújítási 
és szerelési munkák elvégzése 
az alábbi munkanemek szerint:  
- Zsaluzás és állványozás, 
- Irtás, föld- és sziklamunka, - 
Helyszíni beton és vasbeton 
munkák, 
-Előregyártott elemek 
elhelyezése és szerelése, - 
Falazás és egyéb kőműves 
munkák,  
- Fém- és könnyűszerkezeti 
elem elhelyezése és szerelése, 
- Ácsmunka,  
- Vakolás és rabicolás, 
- Szárazépítés, 
- Tetőfedés, 
 - Hideg- és melegburkolatok 
készítése, aljzat előkészítés, 
- Bádogozás, 
- Fa- és műanyag szerkezet 
elhelyezése, 
-Felületképzés, 
- Szigetelés,- 
- Beépített berendezési tárgyak 
elhelyezése, 
- Villanyszerelés, 
- Épületgépészeti szerelvények 
és berendezések szerelése, 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2022. április 2022. június 

4. IT eszközök beszerzése 

Asztali számítógépek, 
monitorok, notebookok, 
tabletek, szerverek, 
projektorok, interaktív táblák, 
fénymásolók, tonerek, 
szoftverek, hardver 
kiegészítők, átalakítók, kábelek 
beszerzése igény szerint. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján közvetlen 
megrendelés 

2022. január 2022. december 



5. 

IT eszközökhöz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
beszerzése 

IT eszközökhöz kapcsolódó  
szolgáltatások beszerzése. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján közvetlen 
megrendelés 

2022. január 2022. december 

6. 
Microsoft felsőoktatási 
szoftverlicence 
beszerzése 

Microsoft felsőoktatási 
szoftverlicence beszerzése. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján közvetlen 
megrendelés 

2022. január 2023. február 

7. Irodabútorok beszerzése 
Irodabútorok beszerzése igény 
szerint. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján közvetlen 
megrendelés 

2022. január 2022. december 

8. 
Papíripari termékek, író- 
és irodaszerek 
beszerzése 

Papíripari termékek és 
irodaszerek beszerzése igény 
szerint. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján közvetlen 
megrendelés 

2022. január 2022. december 

9. 
Klíma- és légtechnikai 
berendezések 
karbantartása, javítása 

Klíma- és légtechnikai 
berendezések rendszeres 
karbantartása, eseti javítása, új 
klímakészülék beépítése, 
üzembehelyezési 
munkálatainak ellátása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. április 2023. április 

10. 
Audio-vizuál rendszer 
beszerzése 

1/A. Óbudai Egyetem Bécsi úti 
campus Audmax előadójának 
AVC rendszere  
1/B. Óbudai Egyetem Bécsi úti 
campus F01 előadójának AVC 
rendszere  
1/C. Óbudai Egyetem Bécsi úti 
campus F09 előadójának AVC 
rendszere 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2022. április 2022. június 



11. 
Méréstechnikai eszközök 
beszerzése 

Méréstechnika, digitális 
technika labor eszközeinek 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. április 2022. június 

12. 
Repülővezetők gyakorlati 
képzésének beszerzése 

Repülőgép vezetői képzésben 
résztvevő 120 hallgató 
vonatkozásában a gyakorlati 
vezetői óra biztosítása 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2022. április 2023. április 

13. 
Fűtési rendszer 
korszerűsítése 

Kazánház - Bontás 
Hőfogadó - Bontás 
Új Kazánház - Fűtés 
Új Kazánház - Gáz 
Elektromos hálózat, 
automatika 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. április 2022. június 

14. Gépjárműflotta beszerzés 
Személygépkocsi és kisbusz 
beszerzés 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. május 2022. augusztus 

15. 

Hidrogén Oktató-Kutató 
Innovációs Központ 
tervezési feladatainak 
ellátása 

Hidrogén Oktató-Kutató 
Innovációs Központ 
létrehozásával összefüggő 
tervezési feladatok ellátása 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2022. június 
2022. 
szeptember 



16. 
Épület átépítéséhez 
kapcsolódó tervezési 
feladatok ellátása   

A Budapest, Népszínház u. 8. 
szám alatti épület homlokzati 
nyílászáróinak cseréjére, 
valamint új aula kialakításának 
tervezési és engedélyeztetési 
feladatinak ellátására irányuló 
eljárás 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2022. augusztus 2022. október 

17. 

Napelemes rendszer 
kiépítéséhez kapcsolódó 
tervezési feladatok 
ellátása 

Napelemes rendszer 
kiépítéséhez kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátása két 
épület vonatkozásában 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. július 
2022. 
szeptember 

18. 
Erős- és gyengeáram, 
valamint optikai kábel 
kiépítése 

Erős- és gyengeáram, valamint 
optikai kábel kiépítése az 
óbudai, valamint a Népszínház 
utcai épületekben 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. szeptember 2022. november 

19. 
Médiatervezés és -
vásárlás 

Az Óbudai Egyetem 
hirdetéseinek és reklámjainak, 
pr-anyagainak – nyomtatott, 
elektronikus és online – 
megjelentetése médiavásárlás 
útján magyar és idegen 
nyelven, valamint a 
médiamegjelenéssel 
kapcsolatos gyártási feladatok 
ellátása. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. május  2022. július 



20. 
MATLAB Campus-Wide 
licence beszerzése 

3x12 hónapos periódusra 
vonatkozó egyetemi license 
beszerzése, amellyel az 
egyetem minden hallgatója, 
minden oktatója és minden 
kutatója jogtisztán használhatja 
a MATLAB termékeket és a 
hozzá kapcsolódó toolboxokat. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. június 
2025. harmadik 
negyedév 

21. 
Takarítási feladatok 
ellátása 

Nagytakarítás keretében az 
Egyetem épületeinek 
ablaktisztítására, valamint a G 
épület általános, 12 hónapra 
szóló takarítására irányuló 
beszerzés. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. július 
2023. harmadik 
negyedév 

22. Földgáz beszerzése 

2022.10.01. – 2023.09.30. 
közötti időszakra vonatkozóan,  
földgáz beszerzése  
 

 

Uniós 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján a verseny 
újranyitása 

2022. augusztus 
 
2023. 
szeptember  

23.  
Villamos energia 
beszerzése 

2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig tartó 
szerződéses időszakra 
villamos energia beszerzése 

Uniós 
eljárásrend 

Keretmegállapodás 
alapján a verseny 
újranyitása 

2022. szeptember 2023. december  



24. 
Reklámajándéktárgyak 
beszerzése 

Különféle 
reklámajándéktárgyak 
beszerzése a szerződésben 
rögzített keretösszeg 
kimerüléséig vagy a 
keretszerződés hatályba 
lépésének napját követő 6 (hat) 
hónapig tartó szerződéses 
időszakban. 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. október 2023. május  

25. 

Mérőműszerek, 
mérőeszközök valamint 
egyéb eszközök 
beszerzése 

A műszaki leírásban specifikált 
különféle mérőműszerek, 
mérőeszközök, valamint egyéb 
eszközök beszerzése a 
megadott mennyiségben, 
részajánlattételi lehetőség 
biztosításával, adásvétel 
keretében.  

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2022. október 2023. május 

 

A közbeszerzési tervet jóváhagyom. 

 

Budapest, 2022. október 15. 

 

 ________________________ 
 Fehér Botond 
 gazdasági főigazgató 
 Óbudai Egyetem 
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