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1 Gépjármű üzemanyag árubeszerzés uniós eljárásrend I-IV 09130000-9
2 Iskolakezdési támogatás, Sportutalvány és kultúrautalvány árubeszerzés nemzeti eljárásrend I 22420000-0
3 Multifunkciós nyomtatók bérlete és toner beszerzés árubeszerzés uniós eljárásrend I 30120000-6

4
Munkaállomás (100 db) és notebook  (50 db) valamint nyereményjátékhoz notebook és táblagép 

beszerzése
árubeszerzés uniós eljárásrend I-II 30213000-5

5  PDA beszerzés árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 30213500-0

6 Hálózati switchek és Passzív hálózati eszközök beszerzése valamint kivitelezési szolgáltatások árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 32420000-3

7 27 db Gépjármű tartós bérlete árubeszerzés uniós eljárásrend III 34100000-8
8 Biztonságtechnikai rendszerek telepítése, beszerzése árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-IV 35121000-8
9 Távfelügyeleti eszköz beszerzése (2015. évi hőközpont felújításokhoz) árubeszerzés uniós eljárásrend I 38570000-1
10 Keresztúri fűtőmű távfelügyelet kiépítése árubeszerzés uniós eljárásrend I 38570000-1
11 Távfelügyeletei rendszer II. ütem beszerzése árubeszerzés uniós eljárásrend I 38570000-1
12 Szivattyúk, szivattyúmotorok árubeszerzés uniós eljárásrend I-II 42120000-6
13 Újpalotai fűtőmű I. VKS szivattyú cseréje (hatékonyság-növelés) árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 42120000-6
14 2014. évi szerelvénycserékhez elzárók beszerzése árubeszerzés nemzeti eljárásrend I 42131148-5

15
Alacsony NOx égők (ebből 7 000 eFt 2015-re tervezett low Nox égő cseréhez kapcsolódó tűztéri 

csőcsere munkák kiviteli terveinek elkészítése+engedélyeztetése a Füredi úti fűtőműben)
árubeszerzés uniós eljárásrend II 42310000-2

16 Gépjármű GPS flottakövetés (4 év) árubeszerzés uniós eljárásrend II 42961300-3
17 Észak-budai fűtőmű elfolyó vizeinek kezelése árubeszerzés uniós eljárásrend I-II 43324000-0

18

Fém csövek, csőidomok, idomok, karimák, Műanyagból készült csövek, idomok,lapok, fóliák, hálók, 
szerelvények, burkolóanyagok;  tömlők és tartozékai; Csőjavító anyagok; Csővezetéki 

kompenzátorok; Előreszigetelt távhővezetéki rendszerelemek és anyagok; Fűtési csőhálózati 
szerelvények

árubeszerzés uniós eljárásrend I 44160000-9

19 Központi telephely fejlesztése I. ütem építési beruházás nemzeti eljárásrend II 45217000-1

20
Keretmegállapodásból lehívás: XXI. Áruház téri DN150-es vezeték felújítása az A003427 (39-2-4020) 
és az A003428 (39-2-4025) jelű aknák közötti szakaszon kb. 50 nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített 

szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, továbbá a 4025-ös akna födémcseréje.
építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

21

Keretmegállapodásból lehívás: II. Pinceszer úti kazánház által ellátott épületek DN40-DN100-as 
szekunder fűtési vezetékeinek (77-es vezetékegység) felújítása a kazáháztól az épületekig teljes 

hosszban kb. 80 nyvfm DN100-as, 90 nyvfm DN80-as, 230 nyvfm DN65-ös, 45 nyvfm DN50-es, és 25 
nyvfm DN40-es előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, a nyomvonalvezetés felülvizsgálatával.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

22

Keretmegállapodásból lehívás: XV. Erdőkerülő utcát keresztező DN150-es elosztóvezeték felújítása 
az A006732 (52-2-03830) és az A006733 (52-2-3840) jelű aknák közötti szakaszon kb. 130 nyvfm 
DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően, 

tervezéssel.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6
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23

Keretmegállapodásból lehívás: XI. Budafoki út 34. előtt az utat keresztező DN250-es védőcsöves 
vezeték felújítása az A000193 (25-2-3920) és az A000194 (25-2-3925) jelű aknák közötti szakaszon 
kb. 15 nyvfm DN150-es előreszigetelt vezetékkel, üvegszál erősítésű műanyag védőcsőbe helyezve, 

az útfelújítást megelőzően, tervezéssel, továbbá a 3920 jelű aknában födémjavítás 1 m2, és 
oldalfaljavítás 0,5 m2.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

24

Keretmegállapodásból lehívás: XI Budafoki út - Október huszonharmadika u. sarkán a DN400-as 
gerincvezeték felújítása az A000116 (25-2-2605) és az A000117 (25-2-2610) jelű aknák közötti 

szakaszon kb.16 nyvfm DN400-as előreszigetelt vezetékkel az útfelújítást megelőzően, tervezéssel, 
továbbá a 2610 jelű aknában födémjavítás 1 m2.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

25

Keretmegállapodásból lehívás: XXI. Táncsics M. u. 59-65. P001618 jelű fogyasztó DN125-ös 
bekötővezetékének, és volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek 

felújítása az A003157 (39-2-0170) jelű aknától a Táncsics M. u. 36-46. P003846 jelű fogyasztó DN65-
ös ISOPLUS bekötővezetékéig kb. 100 nyvfm DN80-as 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, majd onnan az áramlási irányt megfordítva felhasználva a DN65-ös Isoplus vezetéket az 
A003251 (39-2-07732) jelű aknáig, onnan pedig tovább a Táncsics M. u. 59-65. P001618, a Táncsics 
M. u. 60-66. P003848, és a Táncsics M. u. 48-58. P003847 jelű fogyasztók felé kb. 70 nyvfm DN40-es 

1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, a szükséges hőközponton 
belüli átalakítással együtt.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

26

Keretmegállapodásból lehívás: XIII. Visegrádi utcai DN200-as és DN150-es elosztóvezeték felújítása 
az A006020 (68-2-0370) jelű akna és az A005908 (68-2-2890) jelű akna utáni Isoplus végpont közötti 
szakaszon, kb. 550 nyvfm DN200-as, és 135 nyvfm DN150-es előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, 
az összes akna gépészeti és építészeti felülvizsgálatával, átalakításával, javításával. A vezetékcsere 

az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja. A terveket több kiviteli 
ütemre bontva kell elkészíteni. 

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

27
XV. Drégelyvár u. 57. P001279 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének felújítása az A006935 

(49-2-0120) jelű aknától kb. 58 nyvfm 1-szeresen erősített szigetelésű DN40-es előreszigetelt 
vezetékkel, tervezéssel.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

28

Keretmegállapodásból lehívás: XI. Bertalan L u. - Budafoki úti DN150-DN250-es Isoplus 
elosztóvezeték felújítása az A001020 (25-2-3402) és az A008143 (25-2-3419) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 80 nyvfm DN250-es és 120 nyvfm DN150-es előreszigetelt vezetékkel, továbbá a 

Bertalan L. u. 5. P002980 jelű fogyasztó DN200-as, a Bertalan L. u. 11. P000662, a Bertalan L. u. 13. 
P001174, a Bertalan L. u. 15. P000346, a Bertalan L. u. 17. P000862, a Bertalan L. u. 19. P000345, a 
Budafoki út 10/a P000923, a Budafoki út 31. P001482, a Budafoki út 33 P002537 és a Budafoki út 39. 

P002213 jelű fogyasztók DN50-es, DN65-ös, és DN80-as bekötővezetékeinek felújítása kb. 165 
nyvfm DN200-as előreszigetelt vezetékkel, 17 nyvfm DN80-as, 45 nyvfm DN65-ös, és kb. 55 nyvfm 

DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően, 
tervezéssel, valamint a 25-2-3415 jelű akna fixponti acélszerkezetének, és a mozgó lebúvónyílás 

cseréje.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6
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29

Keretmegállapodásból lehívás: IX. Vágóhíd utcai DN400-as előremenő, és DN500-as visszatérő 
gerincvezeték felújítása az A001724 (05-2-0230) jelű aknától az előremenő vezetéket az A012257 

(05-2-0325) jelű elágazási csomópontig, a visszatérő vezetéket az A001737 (05-2-2400) jelű aknáig 
tartó szakaszon kb. 485 illetve 516 fm DN500-as előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, az aknák 

építészeti és gépészeti szakipari javításával és a régi gőzvezetékek elbontásával együtt. A 
vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja. A terveket 

több kiviteli ütemre bontva kell elkészíteni. 

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

30

X. Somfa utcai DN500-as gerincvezeték felújítása az A018073 (34-2-00002) és az A003085 (33-2-
0070) jelű aknák közötti szakaszon kb. 630 nyvfm DN500-as előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást 

megelőzően, tervezéssel. A vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is 
magában foglalja. A terveket több kiviteli ütemre bontva kell elkészíteni. Az első ütemben (az út- és 

villamospálya felújítással érintett) Fertő u. melletti szakasz (350 nyvfm) kerülne felújításra 2014-ben, a 
további, Somfa utcai szakasz (280 nyvfm) 2015-ben épülne meg.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

31

Keretmegállapodásból lehívás: X. Bihari u. 6. P002741 jelű fogyasztó DN150-es, és a Balkán u. 4-18. 
P001522 jelű fogyasztó DN125-ös bekötővezetékeinek felújítása az A003090 (33-2-4320) jelű aknától 

kb. 80 nyvfm DN100-as, kb. 20 nyvfm DN80-as, és kb. 130 nyvfm DN65-ös 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, valamint az üzemen kívülre kerülő vezeték 

műtárgyainak elbontásával.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

32
Keretmegállapodásból lehívás: X. Halom utcai DN125-ös vezeték felújítása az A002465 (34-2-2570) 

és az A002466 (34-2-2580) jelű aknák közötti szakaszon, kb. 105 nyvfm DN80-as 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

33
Keretmegállapodásból lehívás: XVIII. Nefelejcs utcai DN300-as Kelit gerincvezeték felújítása az 

A002317 (35-2-0015) és az A002318 (35-2-0040) jelű aknák közötti szakaszon, kb. 195 nyvfm DN300-
as előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

34

Keretmegállapodásból lehívás: XIX. Csokonai utcában DN150-es vezeték felújítása az A002186 (59-
2-5510) jelű akna és az A002196 (59-2-5520) jelű objektum (P001777 jelű fogyasztó épület fala) 

közötti szakaszon kb. 32 nyvfm DN100-as 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
tervezéssel, az aknába lévő 2 db DN150-es karimás DKG szerelvény DN100-as szerelvényre történő 

cseréjével együtt, továbbá a DN50-es vezeték felújítása az A002186 (59-2-5510) jelű akna és az 
A015088 (59-2-6315) jelű objektum (P002027 és P002485 jelű fogyasztók épület fala) közötti 

szakaszon, a Csokonai u. 3. P003009 jelű fogyasztó bekötővezetékével együtt kb. 50 nyvfm DN40-es 
és kb. 80 nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel.

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

35 Kivitelezés (HUHA gőzvezeték építés) építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

36
 HUHA-Újpest

Kivitelezés beépítésre kerülő anyagokkal együtt - Távvezeték építése, Mélyépítés, Közmű kiváltás, 
Bontás

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6

37
 Újpest-Újpalota

Kivitelezés beépítésre kerülő anyagokkal együtt - Távvezeték építése, Mélyépítés, Közmű kiváltás, 
Bontás

építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6
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38 Hibaelhárítás és újogyasztók bekötése- keretszerződés 24 hónapra építési beruházás uniós eljárásrend I 45231100-6
39 Biomassza fűtőmű megvalósítása építési beruházás uniós eljárásrend II 45251200-3
40 Hőközpont elektromos munkák (mérőhely szabványosítás) építési beruházás nemzeti eljárásrend II 45251200-3
41 HKP gépész, villamos, szakipari szerelési és bontási munkák elvégzése 24 hónapra építési beruházás nemzeti eljárásrend I 45251250-8
42 Kunigunda 49. fűtőmű:parkolók, utak javítása aszfaltozása/betonozása építési beruházás nemzeti eljárásrend II 45262300-4
43 Hőközpont elektromos munkák (EPH hálózat kiépítése) építési beruházás nemzeti eljárásrend I-III 45310000-3
44 HKP teljes felújítás nyílt eljárás 27 db HKP építési beruházás nemzeti eljárásrend I 45315100-9
45 40 db hőközpont felújítása építési beruházás nemzeti eljárásrend 45315100-9
46 DP adatmentő licencek követési díj árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48210000-3
47 Microsoft Project új licencek beszerzése árubeszerzés uniós eljárásrend I-II 48331000-7
48 Munkairányító rendszer feljesztése + 4 év üzemeltetés árubeszerzés uniós eljárásrend I-II 48331000-7
49 ARIS új licenc (5 db) árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48460000-0
50  WIN7 operációs rendszer verzióváltás árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48620000-0
51 Dataprotector új licenc árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48732000-8
52 Data Leakage Protection rendszer bővítés árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48732000-8
53 Tűzfal csere árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48732000-8
54  Logelemző rendszer árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48783000-0
55  IDM rendszer bevezetés árubeszerzés nemzeti eljárásrend I-II 48783000-0
56 Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és garanciaidő lejárta utáni hibaelhárítása szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 50610000-4
57 Tömbkazánházak felújítása (távfelügyelettel) szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 51135000-7
58 Folyószámlahitel 12 mrd Ft értékben (több eljárás keretében) szolgáltatás uniós eljárásrend II-III 66113000-5
59 Felelősség biztosítás 2015 és 2016. évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 66510000-8
60 Vagyon biztosítás 2015 és 2016.évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 66510000-8
61 Csoportos munkavállalói biztosítás szolgáltatás uniós eljárásrend I 66510000-8
62 Üdülők vagyon biztosítása 2015. évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 66510000-8
63 Gépjármű biztosítás CASCO 2015. évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 66510000-8
64 Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás 2015. évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 66510000-8

65
Megrendelő tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti üdülő-

ingatlan üzemeltetésére keret szerződés
szolgáltatás nemzeti eljárásrend I 70330000-3

66 Újpalotai fűtőmű távfelügyelet 2015. évi kivitelezésének tervezése szolgáltatás uniós eljárásrend I 71220000-6

67
2015. évi távvezetéki beruházási munkákhoz engedélyezési és kiviteli tervek készítése 

keretmegállapoádsból történő lehívás versenyújraindítással
szolgáltatás uniós eljárásrend III-IV 71220000-6

68 Távhővezeték tervezés keretszerződés szolgáltatás uniós eljárásrend II 71220000-6
69 Távvezeték tervezés keretmegállapodás szolgáltatás uniós eljárásrend II 71220000-6
70 Távfelügyeleti rendszer előkészítése; HKP felmérések - mérnöki szolgáltatás szolgáltatás uniós eljárásrend IV 71310000-4

71
Észak-budai fűtőmű olajellátó rendszer működésének autómatizálása, önálló folyamatirányítással 

történő ellátása. Tervezési fázis.
szolgáltatás uniós eljárásrend II 71320000-7

72 Műszaki ellenőri tevékenység 2 évre szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 71356100-9
73  Iconics fejlesztések szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-II 72212222-1
74 Tényadatok importálása KPI táblából (TÉR2) és TÉR 2 fejlesztése szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72212222-1
75 Berendezések nyilvántartási rendszerének fejlesztése szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72212222-1
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76 Projekt menedzsment szolgáltatás 2 évre szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72224000-1
77 E-learning rendszer üzemeltetés szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 72250000-2
78 Iconics rendszer üzemeltetése szolgáltatás nemzeti eljárásrend I 72250000-2
79 ELO rendszer üzemeltetése 2 évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-II 72250000-2
80 Oracle rendszer support díj szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 72261000-2
81 Microstation support díj szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 72261000-2
82 Microsoft premier támogatási szolgáltatási díjak szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72261000-2
83 VmWare licencek éves követési díj szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-II 72261000-2
84 IBM TSM licence követési díj szolgáltatás uniós eljárásrend II 72261000-2
85 TÉR rendszer üzemeltetés szolgáltatás uniós eljárásrend III 72261000-2
86 Kormányrendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség elvégzéséhez inform.támogatás szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72261000-2
87 Térinformatikai fejlesztések HŐTÉR 4000 technikai upgrade szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-II 72261000-2
88 ELO rendszer fejlesztése szolgáltatás uniós eljárásrend I-II 72261000-2
89 Béreltvonali komplex és internet szolgáltatás szolgáltatás nemzeti eljárásrend I 72400000-4
90 Területrendezés, kertészet 2 éves keretszerződés szolgáltatás nemzeti eljárásrend III 77300000-3
91 Adótanácsadás szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 79221000-9
92 PR, marketing üzletviteli tanácsadás - piackutatás szolgáltatás uniós eljárásrend I-IV 79310000-0

93 Egyéb tanácsadás, piackutatás a termékfejlesztés kapcsán 2 alkalom, Bau Data, E-built előfizetés szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-IV 79310000-0

94 PR, marketing üzletviteli tanácsadás - fogyasztói elégedettség felmérés szolgáltatás uniós eljárásrend I-IV 79310000-0
95 Ügyfél elégedettségmérés szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-IV 79310000-0
96 Próbavásárlás szolgáltatás uniós eljárásrend I-IV 79310000-0
97 Marketing, PR. és reklám költségek - Kommunikációs és médiaszolgáltatás szolgáltatás uniós eljárásrend I-IV 79342000-3
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Általános üzletviteli tanácsadás                                                                                                                                                                                     

(Vállalati kultúraváltás II., Szakterületi BPR-ok, Szervezetfejlesztés, Stratégiai akciókból belső 
hatékonyság növelő projektek támogatása)

szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-IV 79400000-8

99 Ingatlan értékesÍtési tanácsadás szolgáltatás uniós eljárásrend I-IV 79400000-8

100
Egyéb tanácsadási szolgáltatások: IT Menedzsment-IT Stratégiai projektek - CRM; üzleti tanácsadás; 

egyéb tanácsadás)
szolgáltatás nemzeti eljárásrend I-IV 79411000-8

101 Irattározási, dokumentumkezelési szolgáltatások (Társaságra vonatkozóan) szolgáltatás uniós eljárásrend IV 79560000-7
102 Nyomdai kiviteli tevékenység keretmegállapodás több, havi versenyújraindítással) szolgáltatás nemzeti eljárásrend II 79821000-5
103 Külső oktatásszervező 2015. évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 80530000-8
104 Téningek 2015. évre vonatkozóan szolgáltatás nemzeti eljárásrend IV 80590000-6
105 Foglalkozás eü-i szolgáltatás szolgáltatás nemzeti eljárásrend III 85121200-5
106 Kommunális hulladákszállítás 2 évre szolgáltatás nemzeti eljárásrend III 90510000-5
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