A BKM Nonprofit Zrt. Beszerzési Bizottsága által megtárgyalt, elfogadott beszerzések és szerződéskötések 2021.09.01-től

Igénylő

Eljárástípus

Szervezeti egység

beszerzés /
közbeszerzés

Beszerzés elnevezése

Nagynyomású tömlőgyártó gép beszerzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

Jóváhagyás időpontja

Nyertes ajánlattevő

Szerződéses összeg (nettó)

beszerzés

Társaságunk rakodó gépeinek, munkagépeinek, hulladékszállító
célgépeinek magasnyomású hidraulikus tömlőinek gyártásához
szükség van
nagynyomású tömlőgyártó gépre. A berendezés beszerzése a
célgépeink üzemképességét nagyban javítja.

2021.09.07

Czeglédi Sándor egyéni vállalkozó

4 379 500 Ft

2021.12.21

2022.11.30

2021.09.07

"TAMAX" Építő és Szerelő Korlátolt
Felelősségű Társaság

330 000 000 Ft

2022.02.14

2023.06.30

ATLANTI-SZERSZÁM Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

29 603 700 Ft

2022.02.09

2023.06.30

Vimobi Kft.

14 500 000 Ft

2021.10.06

2022.10.06

Kazánok segédberendezéseinek gépészeti
javítása, karbantartása

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

közbeszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű működésének
elengedhetetlen feltétele a kazánok működése, amelynek
segédberendezései a rendszer folyamatos és zavartalan
üzemeltetésében vesznek részt, ezért javításuk, karbantartásuk
folyamatos biztosítása kiemelt fontosságú.

Hidraulikus lemezolló beszerzése

Műszaki kiszolgáló üzem

közbeszerzés

A berendezéssel gyorsítható, hatékonyabbá és
biztonságosabbá tehető a hulladékszállító célgépek
felépítményének javítása, és a több más lakatosipari munka.

2021.09.07

Hulladékgyűjtő célgép beszerzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

Az új a hulladékgyűjtő célgépek beszerzése a fővárosi
hulladékgazdálkodási rendszer színvonalának növelését segíti,
továbbá hozzájárul a szelektíven begyűjtött hulladékok
hasznosítási arányának növeléséhez.

2021.09.07

Faápolási munkák

Faállományi főosztály

közbeszerzés

Faápolási munkák elvégzése 30 hónapra.

2021.09.07

Kisgépek beszerzése

Beszerzési és
Közbeszerzési Osztály

beszerzés

Kisgépek beszerzése: motoros fűrészek, sövénynyírók,
kapálógépek, fűnyírók.

2021.09.07

Effector üzemeltetési szerződés

Informatikai igazgatóság

beszerzés

A Főtáv által használt hőmennyiségmérő leolvasó, adatgyűjtő
informatikai rendszerek és hozzájuk csatlakozó szolgáltatások
üzemeltetésére support szerződés megkötése 12 hónapra.

2021.09.07

közbeszerzés

XIII. kerület Frangepán utcai DN250-es védőcsatornás távhőelosztóvezeték, XV. kerület Nyírpalota utcai DN250-es
védőcsatornás távhő-elosztóvezeték felújítása. (I. csomag)
XIII. kerület Visegrádi utcai DN300-as védőcsöves távhőgerincvezeték, IV. kerület Virág u. 18-26. P001501 jelű
fogyasztó DN100-as távhő-bekötővezetékének felújítása, X.
kerület Mázsa u. 9. P002862 jelű fogyasztó DN100-as távhőbekötővezetékének felújítása, XI. kerület Nándorfejérvári út –
Barázda utcai DN150-es távhő-elosztóvezeték felújítása. (II.
csomag)

2021.09.07

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

XIII. kerület Röppentyű utcai 2xDN600-as U-elemes
védőcsatornás távhő-gerincvezeték felújításához engedélyezési
és kiviteli tervek készítése , XIX. kerület Alsó erdősoron a
2xDN600-as vasbeton térszint feletti, oszlopos távhővezeték
Kispesti Erőmű telekhatáránál, XIX. kerület Alsó erdősoron a
2xDN600-as vasbeton térszint feletti, oszlopos távhővezeték ,
X. kerület Harmat utcai – Hang utcai DN400-as védőcsatornás
távhővezeték felújítása.

2021.09.07

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

Távhővezetékek felújítása

XIII. kerület Röppentyű utcai 2xDN600-as Uelemes védőcsatornás távhő-gerincvezeték
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek
készítése , XIX. kerület Alsó erdősoron a
2xDN600-as vasbeton térszint feletti, oszlopos
távhővezeték Kispesti Erőmű telekhatáránál,
XIX. kerület Alsó erdősoron a 2xDN600-as
vasbeton térszint feletti, oszlopos távhővezeték
, X. kerület Harmat utcai – Hang utcai DN400-as
védőcsatornás távhővezeték felújítása
(tervezési csomag)
XXI. kerület Kiss János alt. u. - Kossuth L utcai
DN250-es, DN200-as védőcsatornás távhőelosztóvezeték felújítás I. és II. üteme
XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as
távhővezeték-bővítés
Erzsébet hídi A5 aknától 2xDN250 méretű
gerinc távhővezeték létesítése az Apácai Csere
János utcában
Műtárgy tervezése, építése
XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as
távhővezeték-bővítés

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság
Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

Szerződés hatálya
(-tól , -ig/határozatlan)

Beszerzés tárgyának rövid bemutatása, indoklása

közbeszerzés
közbeszerzés

XXI. kerület Kiss János alt. u. - Kossuth L utcai DN250-es,
DN200-as védőcsatornás távhő-elosztóvezeték felújítás I. és II.
üteme.
XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as távhővezeték-bővítés,
I. ütem kivitelezése.
Erzsébet hídi A5 aknától 2xDN250 méretű gerinc távhővezeték
létesítése az Apácai Csere János utcában.
Műtárgy tervezése, építése - 8 db címen kivitelezés, 3 db
címen tervezés és kivitelezés.
XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as távhővezeték-bővítés,
II. ütem tervezés.

2021.09.07
2021.09.07
2021.09.07
2021.09.07
2021.09.07

beszerzés

A modulok gyártása esetén, további felújítási és hibaelhárítási
feladatok elvégzése során diagnosztikai céllal különböző méretű
és nyomásfokozatú nyomásmérők kerülnek beépítésre, 24
hónapos keretszerződés.

2021.09.07

FLOW-TRADE Kft.

9 500 000 Ft

2022.02.20

2024.02.20

Antivibrációs gépláb beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

beszerzés

A modulok gyártásához (primer, fűtési és HMV), annak mérettől
függően különböző mennyiségű (4-6 db) antivibrációs gépláb
kerül felhasználásra. Az antivibrációs gépláb beépítése
megakadályozza az üzemközben keletkező rezgések aljzatra
történő átadását, valamint lehetőséget biztosít a modulok
helyszíni vízszintbe állítására, 24 hónapos keretszerződés.

2021.09.07

VG-TRADE Kft.

10 000 000 Ft

2021.12.22

2022.12.22

Hegesztéstechnikai eszközök beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

beszerzés

2021.09.07

FÉTIS Kft.

6 000 000 Ft

2022.01.14

2024.01.14

Adótanácsadás

Számviteli és adózási
főosztály

közbeszerzés

KOMMUNÁL-PART Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

14 000 000 Ft

2021.12.17

2023.06.30

Nyomásmérők beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

Bányagépek gyári, vagy azzal egyenértékű első
beszállítói alkatrészek beszerzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

A FŐTÁV Divíziónál a modulok gyártása, azok installálása,
távvezeték építési és egyéb hibaelhárítási feladatok elvégzése
során különböző hegesztéstechnológiát használunk, ezért
különböző eszközökre van szükség, 24 hónapos
keretszerződés.
Az elszámoló árak szabályozási rendszerének kialakítása az
adó elszámolása és kontrolling igények figyelembe vételével, 24
hónapra.

2021.09.07

beszerzés

A Társaság által üzemeltetett bányagépek üzemképességének
biztosítása, a folyamatos alkatrészellátás érdekében, a
hulladékkezelési és köztisztasági feladatok ellátásának
támogatásához szükséges új beszerzési eljárás indítása.

2021.09.21

2021.09.21

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Üzemben
üzemelő ARTEC típusú szabályozó szelepek
javítása

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

közbeszerzés

A folyamatos üzemvitelhez feltétlenül szükségesek az ARTEC
típusú befecskendező szabályzó szelepek, mert a kazánban
képződő gőz hőmérsékletének szabályozására szolgáló
berendezések (túlhevítő felületek közötti – illetve gőz kilépés
előtti elrendezésben), enélkül a kazánok nem működhetnek.

Gépjármű üzemanyag beszerzése (tartályos)

Beszerzési és
Közbeszerzési Osztály

közbeszerzés

Az FKF Divíziók tehergépjárműveibe szükséges üzemanyag
biztosítása, amely eljárás a közszolgáltatás folyamatos
ellátásához elengedhetetlen beszerzés.

2021.09.21

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

2 100 000 000 Ft

2021.01.01

2022.06.01

Személygépjármű üzemanyagok,
üzemanyagkártyával történő beszerzése

Beszerzési és
Közbeszerzési Osztály

közbeszerzés

Az FKF Divíziók tehergépjárműveibe szükséges üzemanyag
biztosítása céljából, amely eljárás a közszolgáltatás folyamatos
ellátásához elengedhetetlen beszerzés.

2021.09.21

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

50 000 000 Ft

2021.01.01

2022.06.01

Téli síkosságmentesítő anyag beszerzése az
illetékességi körbe tartozó burkolt felületek
csúszásmenetesítése céljából

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

Téli síkosságmentesítő anyag beszerzése az illetékességi körbe
tartozó burkolt felületek csúszásmenetesítése céljából.

2021.09.21

Laptop, monitor beszerzés

Informatikai szolgáltatás
irányítási főosztály

közbeszerzés

Laptop, monitor beszerzés.

2021.09.21

WOSS Kft.
SERCO Kft.

64 357 332 Ft

2021.10.14

2022.01.10

Tartálybeszerzés

Hulladékgazdálkodási
Főigazgatóság

közbeszerzés

Különböző típusú tartályok beszerzése 1100 literes űrtartalmú
tartályokig.

2021.09.21

2021.09.21

2021.09.21

Ifotech Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Comfort Invest Team Kft.

236 000 000 Ft

2022.02.11

2024.02.11

2021.09.21

Linde Gáz Magyarország Zrt.

14 000 000 Ft

2021.12.31

2023.06.30

2021.09.21

Agrolánc Kft.

12 000 000 Ft

2021.10.18

2021.11.30

2021.09.21

HUNHŐ-SZER Épületgépész és Szolgáltató
Kft.

45 000 000 Ft

2021.12.10

2023.12.10

Komposztálási folyamatokhoz szükséges
darálási és rostálási szolgáltatás beszerzése,
munkagépek bérlésével

Hulladékkezelési és
hasznosítási igazgatóság

közbeszerzés

A közbeszerzési eljárás a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központba beérkező zöldhulladék
feldolgozásához szükséges géppark biztosítását szolgálja.

Graffiti mentesítés

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

A közbeszerzési eljárás a falfirkák (graffitik) településkép
védelmének érdekében történő eltávolítását biztosítja, amelyet
Társaságunk közszolgáltatási szerződés keretében Budapest
Főváros Önkormányzatának megbízásából lát el.

Kontrolling kalkulációs rendszer fejlesztése

Ipari gázok beszerzése

Közszolgáltatási
kontrolling osztály

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

beszerzés

Kaszálógép beszerzése

Zöldfelület-fenntartási
igazgatóság

beszerzés

Hőközpontok és egyéb épületek, létesítmények
gépészeti, villamossági és szakipari szerelése

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A törvényi változások, a Tulajdonosi beszámolási igények,
valamint az NHKV Zrt. és a Magyar Energetikai És KözműSzabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére történő
megváltozott adatszolgáltatások miatt szükséges a jelenlegi
kalkulációs rendszer módosítása, folyamatos supportja különös
tekintettel a kiemelt időszakokra. (tervezés, beszámolók és
adatszolgáltatások készítése)
Társaságunk járműparkjának, a Fővárosi Hulladékhasznosító
Mű és a laboratóriumok zavartalan és zökkenőmentes
üzemeltetéséhez, működéséhez elengedhetetlen a különféle
ipari és nagy tisztaságú gázok, gázkeverékek szállítása,
valamint a tároló palackok tartós bérlete és ezen termékek
felhasználásához közvetlenül szükséges eszközök,
segédanyagok beszerzése.
A fenntartási munkákhoz 1 db professzionális fűnyíró
beszerzése.
Hőközpontok és egyéb épületek, létesítmények gépészeti,
villamossági és szakipari szerelésére vonatkozó keretszerződés
kötése 24 hónap időtartamra.

2021.09.21

Mobil és asztali számítógépek és perifériáik
beszerzése
SZEGMENS rendszer üzemviteli mutató OMSZ adatok kezelésének fejlesztése
A FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió
kazánházaiba, fűtőműveibe és a közműalagútba
telepített gázveszélyt jelző- és tűzjelző
berendezések karbantartási-, beállítási- és
hitelesítési munkáinak elvégzése
BKM telephelyein új klíma berendezések
telepítése, cseréje, javítása karbantartása
FKF Gyáli úti szociális épületének gépészeti
tervezési munkái

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

Mobil és asztali számítógépek és perifériáik beszerzése.

2021.09.21

SERCO Informatikai Kft.

67 948 421 Ft

2021.12.09

2022.02.05

Informatikai igazgatóság

beszerzés

SZEGMENS rendszer üzemviteli mutató - OMSZ adatok
kezelésének fejlesztése.

2021.09.21

GEOMETRIA Kft.

10 325 000 Ft

2022.01.21

2022.03.21

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

beszerzés

A FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió kazánházaiba,
fűtőműveibe és a közműalagútba telepített gázveszélyt jelző- és
tűzjelző berendezések karbantartási-, beállítási- és hitelesítési
munkáinak elvégzése.

2021.09.21

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyein új klíma berendezések
telepítése, cseréje, javítása karbantartása. 24 hónapra.

2021.09.21

CLEAR-VOLT Kft.

30 000 000 Ft

2022.02.17

2024.02.17

beszerzés

Az FKF Gyáli úti szociális épületének gépészeti tervezési
munkái.

2021.09.21

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

14 565 000 Ft

2021.10.07

2021.12.31

Diagem Kft.

20 000 000 Ft

2022.02.10

2024.02.10

Fiorentini Hungary Kft.

10 000 000 Ft

2022.01.27

2025.01.27

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság

Új keretszerződés kötése hőközponti
felújításhoz beton fúrási és beton bontási
munkákra

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Új keretszerződés kötése hőközponti felújításhoz beton fúrási
és beton bontási munkákra, 24havi keretszerződés.

2021.09.21

BKM ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű
szakipari, épületgépészeti, elektromos építésiszerelési, kivitelezési,átalakítási korszerűsítési
munkák elvégzése

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű
szakipari, épületgépészeti, elektromos építési-szerelési,
kivitelezési,átalakítási korszerűsítési munkák elvégzése.

2021.09.21

Fűtőművek gázfogadó állomásainak ellenőrzése
és karbantartása

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Fűtőművekben és kazánházakban üzemeltetett Fiorentini
gyártmányú gáznyomásszabályozók, gáz gyorszárak, biztonsági
lefúvatók és a hozzátartozó vezetékrendszerek,
szerelvényeinek karbantartási, javítási és felújítási
tevékenységei, 36 hónapos keretszerződés.

2021.09.21

Távhőtechnológiai rendszerek csővezetékeinek
és szerkezeteinek festése, szigetelése

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A hőtermelő létesítmények és a távhővezetékek üzembiztos
fenntartása érdekében szükséges a fémszerkezetek korrózióálló
festésének és hőszigetelésének javítása, pótlása.

2021.09.21

Trilety és SIEX típusú köztisztasági
felépítmények gyári új vagy azzal egyenértékű
alkatrészek beszerzése és szállítása

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

A Trilety és SIEX gyártmányú felépítmények zavartalan
üzemeltetési feltételeinek biztosítása érdekében szükséges az
alkatrész beszerzési szerződés megkötése.

2021.10.05

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

Különféle vas, fém, színesfém termékek beszerzése.

2021.10.05

Különféle vas, fém, színesfém termékek
beszerzése
A közterületi köztisztasági feladataink ellátása
érdekében 3 db 5,5 tonna alatti, valamint 11 db
3,5 tonna alatti tehergépjármű beszerzése

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

A közterületi köztisztasági feladataink ellátása érdekében 3 db
5,5 tonna alatti, valamint 11 db 3,5 tonna alatti tehergépjármű
beszerzése szükséges.

2021.10.05

Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és
Szervíz Kft.

255 728 128 Ft

2021.11.05

maximum 294 nap

Tápturbina javítása

Hulladékkezelési üzem

beszerzés

Tápturbina javítása.

2021.10.05

TURBINASZER Erőművi és Egyéb Gépészeti
Berendezéseket Javító Kft.

5 857 401 Ft

2022.01.14

2022.03.11

1 db 400kW-os frekvencia váltó

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

beszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemeltetéséhez feltétlenül
szükséges berendezés beszerzése, amely a füstgázventilátor
motor üzemeltetéséhez szükséges beépített vezérlő egység.

2021.10.05

Synchrodan Kereskedelmi, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

7 390 000 Ft

2021.12.16

2022.03.30

Fogászati anyagok beszerzése

Humánpolitikai
Igazgatóság

beszerzés

Az Alföldi utcában, Gyáli úton és a Károlyi Sándor utcában
üzemelő fogászati rendelők zavartalan üzemeltetésének
érdekében szükséges keretszerződés megkötése fogászati
anyagok, eszközök szállítására.

2021.10.05

TŐKÉS DENTAL Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

9 000 000 Ft

2022.01.13

2022.12.31

Iratkezelő és szerződésnyilvántartó rendszer
egy éves támogatásának és licenceinek
beszerzése

Informatikai szolgáltatás
irányítási főosztály

közbeszerzés

Hulladékkezelési üzem

közbeszerzés

Kotrógép és dózer beszerzése.

2021.10.05

2021.10.05

European Weather Service Meteorológiai
Szolgáltató Kft.

6 900 000 Ft

2022.01.01

2022.12.31

Kotrógép és dózer beszerzése

A közbeszerzés az elektronikus iratkezelési és
szerződésnyilvántartó rendszer folyamatos üzemben tartását,
illetve az FKF iratkezelési folyamatok változásainak
aktualizálását szolgálja az Effector rendszerben.

2021.10.05

Karbamid beszerzés

Hulladékkezelési üzem

közbeszerzés

A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben a hulladék termikus
hasznosítása során a kazánokban keletező nitrogén-oxidok
csökkentésére és a kibocsájtási határértékek tartása érdekében
a kazán első huzamába 40 %-os karbamid oldatot kell
befecskendezni.

KEOP II. - Logisztikai és Szolgáltató Központ
üzemeltetés elindításához szükséges eszköz
beszerzés

Hulladékgazdálkodási
Főigazgatóság

közbeszerzés

A Logisztikai és Szolgáltató Központ 2022. februári
próbaüzeméhez és az ezt követő folyamatos üzemeltetéshez
szükséges, különböző típusú eszközök beszerzése.

2021.10.05

Meteorológiai információkon alapuló szakmai
döntéshozatal segítése, szakmai támogatása.

Köztisztasági
igazgatóság

beszerzés

Kiemelten fontos, hogy a hirtelen változó meteorológiai
viszonyok ellenére is pontos, valós idejű és megbízható
jelentést és kiegészítő tanácsadást kapjunk az időjárásról,
különösen a téli munkavégzésre való tekintettel.

2021.10.05

Kiemelten fontos, hogy a hirtelen változó meteorológiai
viszonyok ellenére is pontos, valós idejű és megbízható
jelentést és kiegészítő tanácsadást kapjunk az időjárásról,
különösen a téli munkavégzésre való tekintettel.

Meteorológiai szolgáltatás

Köztisztasági
igazgatóság

beszerzés

A személyügyi nyilvántartó és bérszámfejtő
rendszer alkalmassá tétele a jogutódlásra

Humánpolitikai
Igazgatóság

beszerzés

3,5 t alatti járműalkatrészek

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

Téli üzemeltetés anyagai

Technológiai- és célgép
igazgatóság

beszerzés

Létesítmények épületgépészeti rendszereinek
tervezési feladatai

Távhőfenntartási
igazgatóság

közbeszerzés

Pillangó és visszacsapó szelepek beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

beszerzés

Rögzítéstechnikai elemek beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

beszerzés

BKM Nonprofit Zrt. vagyonvédelmi és
biztonságtechnikai koncepciójának elkészítése

Biztonsági igazgatóság

beszerzés

BKM Nonprofit Zrt. vagyonvédelmi és biztonságtechnikai
koncepciójának elkészítése.

2021.10.05

Technológiai- és célgép
igazgatóság

beszerzés

Társaságunk célgépeinek, felépítményeinek, adaptereinek,
illetve egyéb eszközök fényezési munkálatainak elvégzése.

Festékek, fényezési segédanyagok beszerzése
és szállítása

A 2021.09.01-vel bekövetkezett jogutódlás a munkavállalói
nyilvántartó és bérszámfejtő rendszerekben számos fejlesztési
feladatot generált, melyek szükségesek a jogszerű működés
biztosításához.
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. tulajdonát képező
gépjárművek, munkagépek zavartalan üzemeltetési feltételeinek
biztosítása érdekében szükséges ezen jármű alkatrészek
beszerzése.
Járműparkjának zavartalan téli üzemeltetéséhez
elengedhetetlen a különféle fagyálló, ablakmosó,
jégoldó és téli üzemeltetést lehetővé tevő eszközök folyamatos
ellátottságának biztosítása.
Épületgépészeti, elektromos-automatika és statikai tervezési
feladatok ellátása. Keretszerződés 36 hónapra.
A hőközpont gyártási, installálási, valamint a karbantartási és
hibaelhárítási feladatok elvégzése során megfelelő méretű,
típusú elzáró és visszacsapó szerelvényeket kell biztosítani, 24
hónapos keretszerződés.
A hőközponti modulok gyártása és azok installálása, valamint
egyéb szerelési feladatok során a berendezések, csővezetékek
tartókerethez, oldalfalhoz, mennyezethez történő rögzítéséhez
megfelelő méretű, típusú rögzítéstechnikai elemeket szükséges
beépíteni, 24 hónapos keretszerződés.

Emelt terepjáró képességű személygépkocsi 2
db

Körkörös
Hulladékgazdálkodási
Főosztály

közbeszerzés

Társaságunk feladatköréhez tartozó hulladékgyűjtő udvarok
számának növekedése (Pusztazámor, Ipacsfa utca) indokolttá
teszi plusz gépjármű üzembe állítását. Ezzel is biztosítva a
hulladékudvarok (szentendrei hulladékudvart is ide sorolva)
szigorú ellenőrzését..

Téli síkosságmentesítés

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

Társaságunk illetékességi körébe tartozó területek
síkosságmentesítő anyaggal történő síkosságmentesítése.

Lombszívó utánfutók, lombszívó felépítmény
beszerzése

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

Járda és kerékpárút takarító célgép

Köztisztasági
igazgatóság

közbeszerzés

Adblue redukáló adalék beszerzése

Raktározási osztály

beszerzés

KEF speciális kialakítású szállítójármű
(normatíván kívüli) 4 db beszerzése

Hulladékbegyűjtési és
szállítási főosztály

közbeszerzés

Utcai hulladékgyűjtő edények beszerzése

Köztisztasági
igazgatóság

beszerzés

FŐKERT Kertészeti Divízióhoz tartozó
ingatlanok élőerős őrzés-védelme

FŐKERT Kertészeti
Divízió

közbeszerzés

Fővárosi tulajdonban lévő 432-as utak melletti,
korábban felmért fák állapotának aktualizálása

Faállományi főosztály

beszerzés

Az IG dinamikus térinformatikai szoftvercsalád
saját kiszolgálói környezetbe való költöztetése

FŐKERT Kertészeti
Divízió

beszerzés

Koporsók és koporsó fémbetétek beszerzése

Temetkezési
szolgáltatási igazgatóság

közbeszerzés

A lombhulláshoz kapcsolódó közterületek takarítási feladatainak
hatékonyabbá tétele érdekében szükséges fejleszteni a
köztisztasági gépparkot.
A lakossági közlekedési szokások változásához, valamint a
fővárosi kerékpárút-hálózat bővüléséhez igazodva a
kerékpárutak és járdák téli-nyári úttisztítási és
síkosságmentesítési feladatainak ellátása érdekében szükséges
a kapcsolódó géppark bővítése.
A társasági célgépek kipufogógáz szűrőjének adalékanyaga. A
beszerzése üzemvitel folytonosság biztosításához
elengedhetetlenül fontos.
Társaságunk feladatköréhez tartozó dunakanyari agglomerációs
településeken történő hulladékbegyűjtés tapasztalati, illetve a
Budaörsön a felmérések alapján jelenleg használt hasonló
adottságokkal rendelkező járművek a szolgáltatási terület
adottságaihoz nem megfelelőek. Használatuk több helyen
problémát okozna a hulladék gyűjtése során, mivel nem férnek
el.
A Széll Kálmán térre az eddigieknél nagyobb méretű, utcai
hulladékgyűjtők kihelyezése szükséges, ezzel is segítve a
közterület köztisztasági helyzetének javítását.
FŐKERT Kertészeti Divízióhoz tartozó ingatlanok élőerős őrzésvédelme
A 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint a Fővárosi
Önkormányzat kezelésében (432-es) és tulajdonában lévő utak
mellett korábban felmért fák állapotának aktualizálása. (kb.
32.000 db fa)
Az IG dinamikus térinformatikai szoftvercsalád (fakataszteri és
parkkataszteri nyilvántartás) saját kiszolgálói környezetbe való
költöztetése.
Koporsók és koporsó fémbetétek beszerzése.

2021.10.05

Országos Meteorológiai Szolgálat

2 116 500 Ft

2022.01.01

2022.12.31

2021.10.05

Evolution Consulting Kft,
Soft Consulting Hungary Zrt.

9 674 000 Ft

2021.11.26

2021.11.30

F & K Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

14 000 000 Ft

2021.11.23

2022.11.30

2021.10.19

Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő
és Szolgáltató Kft.

7 500 000 Ft

2021.05.03

2023.05.03

2021.10.19

Magyar Suzuki Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

18 062 452 Ft

2021.12.14

maximum 294 nap

2021.10.19

2021.10.19

Partner Kenőanyag Kereskedelmi Kft.

14 500 000 Ft

2021.11.04

2022.11.04

2021.10.19

Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és
Szervíz Kft.

62 830 541 Ft

2021.11.23

maximum 210
munkanap

2021.10.19

SEMICONT'06 Kereskedelmi Kft.

14 215 500 Ft

2022.01.06

2022.03.31

2021.10.05

2021.10.05

2021.10.05

2021.10.05

2021.10.05

2021.10.19

2021.10.19

2021.10.19

2021.10.19

2021.10.19

2021.10.19

Vizuáltechnikai eszközök beszerzése

Informatikai igazgatóság

beszerzés

Vizuáltechnikai eszközök beszerzése.

2021.10.19

ELO licencek és követési díjak beszerzése,
valamint fejlesztési keret

Jogi igazgatóság

közbeszerzés

ELO licencek és követési díjak beszerzése, valamint fejlesztési
keret 2022. és 2023. évre vonatkozóan.

2021.10.19

Stratégiai és
környezetvédelmi
főosztály

beszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi
rendszerének (EU ETS) kötelezettjeként, a kötelezettséggel
érintett létesítményeinek kvótakereskedelemmel összefüggő
tevékenységeihez nem rendelkezik a szükséges szakmai
tapasztalattal és erőforrással, így az aktuális évben elvégzendő
szakmai tevékenységek elvégzésére, ellenőrzésére, valamint a
jogszabályi háttér változásainak értelmezésére külső szakértő
bevonása szükséges. A szakértő feladata az éves
adatszolgáltatások, engedélymódosítási kérelmek szakmai
előkészítése, benyújtása, háttérszámítások elvégzése,
adategyeztetések, jogszabálykövetés. 1 évre szóló szerződés a
2022. évre.

2021.10.19

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

beszerzés

"In house" típusú szerződés megkötése a Budapesti
Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a
Műjégpálya hűtési gépházának üzemeltetésére.

2021.10.19

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

beszerzés

Mobilkazán bérlése a Hungaria Greens már működő "A"
irodaépület ellátásához, a távvezetéki kapcsolat kiépítéséig.

2021.10.19

beszerzés

24 hónapos keretszerződés statikai,energetikai, szakipari,
elektromos tervek, tervezői költségvetések, földmérési
feladatok, építész tervdokumentációk készítése.

2021.10.19

beszerzés

Mobil WC bérlése, a BKM telephelyein szükséges ideiglenesen
kihelyezni.

2021.10.19

közbeszerzés

Épületgépészeti anyagok és szaniteráruk beszerzésére
(anyagok, szerelvények), 24 hónapos keretszerződés.

2021.10.19

Budapart BRF lakóház hűtő berendezések beszerzése.

2021.10.19

Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi
rendszeréhez (EU ETS) kapcsolódó szakértői
feladatok ellátása

"In house" típusú szerződés megkötése a
Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel a Műjégpálya hűtési
gépházának üzemeltetésére
Mobilkazán bérlése a Hungaria Greens már
működő "A" irodaépület ellátásához, a
távvezetéki kapcsolat kiépítéséig
Ingatlan felújításokhoz, beruházásokhoz
kapcsolódó generál tervezői keretszerződés
Mobil WC bérlése keretszerződés
Épületgépészeti anyagok és szaniteráruk
beszerzése
Budapart BRF lakóház hűtési projekt - hűtő
berendezések beszerzése
Volvo és Renault tehergépjármű alkatrészek
beszerzése és szállítása
Hulladékudvari hordó és egyéb anyagtároló
eszközök beszerzése
3,5 tonna feletti Mercedes tehergépjárművek
alkatrészeinek beszerzése
K1-K4 kazánok túlhevítő csőkígyó blokkok
gyártása és cseréje
Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új és
gyári felújított alkatrész beszerzése és szállítása

Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert
csomagolási hulladék - 15 01 06 HAK –
előkezelésére (válogatás, bálázás), kapcsolódó
szállítási és egyéb szolgáltatási feladatok
végrehajtása

3,5 tonna feletti régi és új járművek javítása

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság
Technológiai- és célgép
igazgatóság
Újrahasználati és
hasznosítási osztály
Technológiai- és célgép
igazgatóság
Hulladékhasznosító Mű
Üzem
Technológiai- és célgép
igazgatóság

Körkörös
Hulladékgazdálkodási
Főosztály

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

közbeszerzés

beszerzés

Volvo és Renault tehergépkocsi alkatrészek gyári eredeti új,
vagy gyári felújított vagy utángyártott új alkatrészeinek
beszerzése és szállítása üzemképesség biztosításához
szerződéssel való lefedettség megvalósítása érdekében.
Hulladékudvari hordó és egyéb anyagtároló eszközök
beszerzése.

2021.11.02

2021.11.02

közbeszerzés

Mercedes gyártmányú alapgépekhez gyári új, vagy gyári
felújított alkatrészek beszerzése és szállítása.

2021.11.02

közbeszerzés

K1-K4 kazánok túlhevítő csőkígyó blokkok gyártása és cseréje.

2021.11.02

közbeszerzés

Meiller felépítmények és pótkocsik gyári új, valamint gyári
felújított alkatrészeinek beszerzése és szállítása, 24 hónapos
keretszerződés az üzemképesség biztosításához.

2021.11.02

közbeszerzés

közbeszerzés

A 2021. július 1-vel megváltozott finanszírozási rendszernek és
megváltozott értékesítési rendszernek való megfelelés
érdekében szükséges, hogy a jelenlegi haszonanyag kezelési
folyamatainkat felül vizsgáljuk az NHKV konformitás biztosítása
érdekében. Szükséges a bérválogatás konstrukció
megvalósítása a haszonanyag limitáras rendszerben történő
értékesítése, tekintettel arra, hogy ne rendelkezünk saját
válogatóművel. Limitáras rendszerben a 150106 HAK kevert
csomagolási hulladék csak közel 40%-a az értékkel bíró
másodnyersanyag.
A Társaságunk tulajdonában lévő 3,5 tonna össztömeg feletti
Renault, Volvo, Avia és MAN gyártmányú tehergépjárművek
saját erőforrásokkal nem kivitelezhető üzemfenntartási javítási
szolgáltatásainak biztosítása.

2021.11.02

2021.11.02

Abszorber egység rekonstrukciója ( 1+ 4 verzió)

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

közbeszerzés

A berendezés a füstgázból a sósav és a kénsav leválasztására
szolgál, ezzel történik a mésztej beporlasztása a forró füstgázba
az abszorber tartályokban, amivel biztosítható a füstgázemissziós környezetvédelmi határértékek betartása. Összesen
5 berendezés cseréje szükséges, kazánvonalanként 1 + 1
tartalék.

Munkaruha beszerzés

FŐKÉTÜSZ
Kéményseprőipari Divízió

közbeszerzés

A kéményseprő munkavállalók által használt munkaruhák jelentő
része a mindennapos használat során igen rossz állapotba
kerültek, illetve kihordási idejük letelt, ezért ezeket pótolni
szükséges.

2021.11.02

Kisgép, alkatrész

Temető fenntartás
főosztály

beszerzés

Kisgép, alkatrész

2021.11.02

2021.11.02

LZ Thermotrade Kft.

2 455 000 Ft/hó

2021.12.13

2022.05.31

Ásók beszerzése

Temetkezési
szolgáltatási igazgatóság

beszerzés

Ásók beszerzése

2021.11.02

Vízmérők beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

beszerzés

Társaságunknál a hőközpont felújítási és új fogyasztók részére
a hőközpont építési munkákhoz hideg- és melegvíz mérőket kell
biztosítani. 24 hónapos keretszerződést kívánunk kötni.

2021.11.02

Siófoki üdülő étkeztetés

Üzemeltetési és
ingatlangazdálkodási
főosztály

beszerzés

Siófoki üdülő étkeztetés. (félpanziós ellátás)

2021.11.02

SAP licenc support szerződés beszerzése

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

SAP licenc support szerződés beszerzése.

2021.11.02

beszerzés

Célja, hogy csökkentse az események és kiszakaszolások
rögzítési idejét, a felület tovább fejlesztésével, megfelelő
lépések automatizálásával pontosabb és hatékonyabb rögzítést
tegyen lehetővé, javítva az adatok minőségét.

2021.11.02

SZEGMENS rendszer fejlesztése a szolgáltatási
Informatikai igazgatóság
területi igények alapján

HŐTÉRX rendszer meghibásodási információk
kezelésének fejlesztése

Informatikai igazgatóság

beszerzés

A HŐTÉRX rendszer továbbfejlesztésének igénye, a
meghibásodási információk megjelenítésére, kezelésére,
felhasználására. A fejlesztés eredményeképpen megjelennek a
hőellátási hálózatot (távvezeték, hőközpont és hőtermelő) érintő
meghibásodási (üzemzavari) események.

2021.11.02

Észak-budai fűtőmű 10kV-os kapcsoló szekrény
csere és mérés kialakítás

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

Észak-budai fűtőmű 10kV-os kapcsoló szekrény csere és mérés
kialakítása.

2021.11.02

beszerzés

Megadott kulcsszavak alapján teljeskörű napi sajtó - és social
figyelés, BKM-re és Divíziókra vonatkozóan, 2022. évre.
Szolgáltatás tartalma: napi összefoglaló reggel 8 óráig, valamint
breaking news riasztás szolgáltatás. Az egybeszámítás
vizsgálat BKM szinten előzetesen megtörtént.

2021.11.02

beszerzés

BKM telephelyein áram kimaradás esetére 1 db áramfejlesztő
beszerzése.

2021.11.02

beszerzés

Munkaruha, munkavédelmi és egyéni védőeszköz szakértő
beszerzése, 24 hónapos keretszerződés.

2021.11.02

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

közbeszerzés

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba
beérkező, mennyiségében fokozatosan növekedő zöldhulladék
feldolgozásához szükséges a jelenlegi géppark bővítése.

2021.11.16

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

beszerzés

A beszerzés tárgya a Hulladékhasznosító Mű 4 kazánjából
kilépő gőztérfogatáram-mérőrendszerének cseréje, torlócsöves
áramlásmérés elvén működő gőztömegáram mérőrendszer
kiépítése.

2021.11.16

közbeszerzés

Az erőművi körfolyamat megfelelően kezelt vizet igényel. A
Hulladékhasznosító Mű karbonátmentesített vízmedencéje ma
nem rendelkezik tartalékkal, így annak tisztítása, karbantartása
a teljes üzem leállásával jár. Ennek kiküszöbölésére egy
redundáns vízmedencére van szükség, amellyel a folyamatos
üzem minden körülmények között biztosítható.

2021.11.16

beszerzés

A dízelüzemű célgépeinek az AdBlue ellátás akadozása
esetében is üzemelniük kell. A Hulladékhasznosító Mű a
füstgáztisztító technológiában karbamid oldatot használ, ami –
megfelelő hígításban – megegyezik az AdBlue adalékkal. Az
ezzel a technológiával előállított karbamid oldat megfelelő
minőség-ellenőrzés és szűrés után alkalmas lehet a
célgépekben való alkalmazásra is. A HHM technológiájának
megfelelő kiegészítésével (szivattyúk, műanyag tartályok,
vezetékek, szűrőberendezések beruházásával) akár az AdBlue
ellátás akadozásakor, akár „normál” üzemben biztosítható az a
kb. 11 m3/hó megfelelő minőségű karbamid oldat, amely a BKM
géppark AdBlue szükségletét biztosítani tudja.

2021.11.16

közbeszerzés

LSZK 10+9 járműszerelvények beszerzése.

2021.11.16

közbeszerzés

Hulladékhasznosító Mű 2022. évi tervezett nagykarbantartása
idején begyűjtött vegyes települési és lomhulladék elhelyezése,
ártalmatlanítása.

2021.11.16

közbeszerzés

A közterület vízigényes gépi takarításához nélkülözhetetlen,
tűzcsapok használatával történő vízvételezési lehetőségek – a
takarítási munkák végzéséhez illeszkedő területi megoszlásban
történő – biztosítása.

2021.11.16

Sajtófigyelés 2022. évre

2 db dízelmotoros áramfejlesztő (aggregátor)
beszerzése
Munkaruha, munkavédelmi és egyéni
védőeszköz szakértő beszerzése
Zöldhulladék feldolgozáshoz szükséges darálók
és rosta vásárlása
4 db Annubar Flow Meter 3051SFA típusú
kilépő gőz mennyiségmérő csere

Karbonátmentesített vízmedence
redundanciájának kialakítása

AdBlue gyártáshoz szükséges eszközök
beszerzése

LSZK 10+9 járműszerelvények beszerzése
Vegyes települési és lomhulladék elhelyezése
és ártalmatlanítása
Vízhordás és tűzcsaphasználat közterülettisztántartási és egyéb feladatokhoz

PR és kommunikációs
igazgatóság

Üzemeltetési és
ingatlangazdálkodási
főosztály
Üzemeltetési és
ingatlangazdálkodási
főosztály

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

Hulladékhasznosító Mű
Üzem

Hulladékgazdálkodási
Főigazgatóság
Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság
FKF Köztisztasági
Divízió

Alemona Hungary Kft.

6 000 000 Ft

2021.12.02

2023.12.31

Partner Kenőanyag Kereskedelmi Kft.

14 500 000 Ft

2021.11.04

2022.11.04

Fővárosi Vízművek Zrt.

40 000 000 Ft

2021.01.01

2021.12.31

beszerzés

A jármű fenntartó tevékenység végzéséhez szükséges az
automata (forgó kosaras) fődarab tisztító berendezés, valamint
festék szórópisztoly tisztító készülék bérleti szerződése.

2021.11.16

HOSITAPA Kft.

10 000 000 Ft

2021.12.05

2023.02.05

Tartályos üzemanyag beszerzése

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Gépjármű logisztikai
osztály

közbeszerzés

Tartályos üzemanyag beszerzése (2021 IV. negyedéves
csatlakozási kérelem)

2021.11.16

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

400 000 000 Ft

2021.10.01

2021.12.31

Kazánok tűztértisztítása, falazat javítása és
revízióra történő felkészítése.

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A keretösszeg a szükséges időszakos előírt vizsgálatok
előkészítését és bonyolítását, valamint az esetlegesen felmerülő
alkatrész cserék és eseti hibaelhárítások fedezetét biztosítja.

2021.11.16

Újpalotai fűtőmű 3.kazán alacsony NOx égők
karbantartása és eseti hibajavítása

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Újpalotai fűtőműben üzemelő WEISHAUPT gyártmányú ipari
égők és vezérlőjének karbantartására és eseti hibajavítására
szerződéskötés szükséges a zavartalan szolgáltatás
érdekében.

2021.11.16

Közműalagút világítási rendszer tervezése

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A tárgyi 1974-ben épült közműalagút (1203 Budapest, Topánka
utca 3.) új RB kivitelű világítási hálózatának megtervezése.

2021.11.16

Elektromos szerszám kisgépek optimalizációja
és tartósbérleti konstrukcióban történő
beszerzése

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Meglévő géppark optimalizációja és saját gépbeszerzések
kiváltása tartós bérletből származó gépparkkal.

2021.11.16

Microsec elektronikus aláírás beszerzés

Jogi igazgatóság

beszerzés

Microsec elektronikus aláírás- fluktuációs keretszerződés
megkötése.

2021.11.16

200.000 db agglomerációs zöldhulladék zsák
beszerzése

Üzleti és ügyfélkapcsolati
igazgatóság

közbeszerzés

Budaörs hulladék szállítás átvétele miatt agglomerációs
lebomló zöldhulladék zsákok beszerzése szükséges.

2021.11.16

Védőlábbeli beszerzése 24 hónapos keretszerződéssel.

2021.11.16

Fődarab tisztító berendezés, valamint festék
szórópisztoly tisztítókészülék bérleti szerződés

Védőlábbeli beszerzése

Tisztítószer és fertőtlenítőszer beszerzése
Távhővezetéki aknák villamos karbantartási
munkáira és az ezekhez kapcsolódó
érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére
SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak
támogatása
Bérelt vonali adatkapcsolatok- és
internetszolgáltatásra
A Dunakeszi II. számú nem veszélyes
hulladéklerakón található Biogáz rendszerének
(fáklya, és kondenzvíz gyűjtő rendszer)
üzemeltetési feladatainak ellátása, és a
felmerülő javítási feladatainak szükség szerinti
elvégzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság

közbeszerzés

közbeszerzés

Telephelyek takarításához szükséges tisztítószerek, központi
telephely higiéniai termékek beszerzése, fizikai állomány
tisztítószer csomag juttatása.
A távhővezetéki aknákban felvett érintésvédelmi felülvizsgálati
jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok elhárítása és ismételt
érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése szükséges a
biztonságos üzemvitel érdekében.

2021.11.16

Távhőfenntartási
igazgatóság

közbeszerzés

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak támogatása.

2021.11.16

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

Bérelt vonali adatkapcsolatok- és internetszolgáltatásra.

2021.11.16

beszerzés

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 feladatok speciális ismereteket és
szakképzettséget igényel.

2021.11.30

beszerzés

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba beérkező
zöldhulladék teljes mennyiségben történő feldolgozása, a
beérkező mennyiség volumene, valamint a rendelkezésre álló
gépek műszaki használhatósága miatt nem történt meg. A
felhalmozódott mennyiség darálására (12.000 m3 + 2.000 m3
opciós) és rostálására (3.000 m3) bérmunka szolgáltatást
tervezünk igénybe venni.

2021.11.30

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Hulladékkezelési és
Központ biológiailag lebomló hulladék
hasznosítási igazgatóság
(zöldhulladék) aprítása és rostálása szolgáltatás
beszerzése

2021.11.16

Zeocal beszerzése

FKF Köztisztasági
Divízió

közbeszerzés

A téli időszakban a kerékpárutak, valamint környezetvédelmi
szempontból kiemelt egyéb közterületek (pl. zöldterületek
melletti közutak) gépi, illetve kézi síkosságmentesítése során
tervezi a Társaság felhasználni.

2021.11.30

Ipari tisztítószerek beszerzése

FKF Köztisztasági
Divízió

beszerzés

Társaságunk nem rendelkezik hatályos szerződéssel a
célgépek, gépjárművek, hulladékgyűjtő edények, konténerek és
közterületek tisztításához, fertőtlenítő mosásához szükséges
tisztítószerek biztosításához.

2021.11.30

Faállományi Főosztály

közbeszerzés

Rönk szállítására elsősorban, de gallyszállításra is hatékony.

2021.11.30

Faállományi Főosztály

közbeszerzés

A fasori darálógéphez, az ágaprítás és szállítás
optimalizálására.

2021.11.30

Faállományi Főosztály

közbeszerzés

A selejtezendő permetező járművek kiváltására.

2021.11.30

közbeszerzés

A meglévő darálógépünk már 5 éves. A gyakori
meghibásodások miatt már nem elegendő az aprító
kapacitásunk a beérkező nagy mennyiségű zöldhulladék
feldolgozására.

2021.11.30

KCR-es (darus), 12 t össztömegű tehergépkocsi
beszerzése 2 db
Billencses teherautó beszerzése magasított
felépítménnyel, min. 8 t össztömeggel, 2 db
Platós, terepváltós, min. max. 8 t össztömegű
teherautó beszerzése, 2 db
Komposzttelepi darálógép beszerzése 1 db

Komposzttelep

Sírgondozási szolgáltatások

Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő
AUMA típusú hajtások szervizelése

Új keretszerződés kötése SCHNEIDER
gyártmányú középfeszültségű elosztó és
védelmi berendezések karbantartásának és
eseti hibaelhárításának elvégzésére
Új keretszerződés kötése ABB gyártmányú
középfeszültségű elosztó és védelmi
berendezések karbantartásának és eseti
hibaelhárításának elvégzésére
Standard e-learning tananyagcsomag
beszerzése
XIX. kerület Sibrik M. úti alagút
kivitelezés
4.6-os SAP rendszer support és migrációs
fejlesztési feladatok

Szolgáltatási és
tevékenységet támogató
osztály

közbeszerzés

Sírgondozási szolgáltatások.

2021.11.30

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A Hulladékhasznosító Műben több mint 200 olyan szabályzó,
elzáró, működtető berendezés van a technológiai
rendszerekben, amelyek automatikus, számítógép által
szabályozott auma hajtásokkal működnek.
Az auma hajtások alkatrészellátása, javítása és szervizelése
külső, szakértő cég bevonásával történik. Az auma hajtások
szervizháttere biztosításának hiánya a szabályozott rendszerek
nem megfelelő működését eredményezheti, ami üzemzavarokat,
kazánleállásokat okozhat.

2021.11.30

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Informatikai igazgatóság

FŐTÁV divízió fűtőműveiben üzemelő SCHNEIDER gyártmányú
középfeszültségű elosztó és védelmi berendezések
karbantartására és eseti hibajavítására 36 hónapos
keretszerződés kötése szükséges.
FŐTÁV divízió fűtőműveiben és létesítményeiben üzemelő ABB
gyártmányú középfeszültségű elosztó és védelmi berendezések
karbantartására és eseti hibajavítására 36 hónapos
keretszerződés kötése szükséges.

2021.11.30

2021.11.30

beszerzés

Standard e-learning tananyagcsomag beszerzése.

2021.11.30

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

XIX. kerület Sibrik Miklós úti alagút
kivitelezés.

2021.11.30

Informatikai Igazgatóság

közbeszerzés

4.6-os SAP rendszer support és migrációs fejlesztési feladatok.

2021.11.30

2021.12.15

Új tehergépkocsi mentő (vontató) célgép
beszerzése

Műszaki igazgatóság

közbeszerzés

A jelenleg állományban lévő 6634 egyedi számú célgép
futásteljesítménye több, mint 559 000 km, gyártási éve 2002. A
jármű elöregedett, általános javítási időigénye megnövekedett,
erőforrása korszerűtlen, környezetterhelő, alkatrész ellátottsága
komoly nehézséget okoz.
A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) járműveinek
célgépeinek műszaki mentése megoldhatatlan mentőjármű
nélkül, ezért kritikus üzletmeneti tényezőnek tekinthető hiánya.

120 literes hulladékgyűjtő tartály

Szolgáltatásszervezési
és ellenőrzési osztály

közbeszerzés

A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlan
használóknak tartályt biztosítunk. A véglegesen vagy
átmenetileg használhatatlanná váló tartályok pótlását kívánjuk a
6 000 db tartály beszerzésével biztosítani.

2021.12.15

Gépjármű üzemanyag beszerzése (tartályos)

Logisztikai, szállítási és
raktározási főosztály

közbeszerzés

Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. 2022. I. negyedéves
csatlakozási kérelem.

2021.12.15

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központban és a Dunakeszi 2. számú bezárt
hulladéklerakóban képződő csurgalékvíz
elszállítása és kezelése

Hulladékkezelési és
hasznosítási igazgatóság

beszerzés

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban és a
Dunakeszi 2. számú bezárt hulladéklerakóban képződő
csurgalékvíz elszállítása és kezelése.

2021.12.15

Ford Ranger XLT duplakabinos 2.0 TDCi 170LE
4x4 A10 terepjáró beszerzése, platódobozzal,
manuális váltóval; 2 db

Természetvédelmi és
Erdőkezelési osztály

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Divízió látja el a fővárosi
tulajdonú erdőterületek fenntartási és fejlesztési feladatait. Az
érintett erdőterületek a Főváros 14 különböző kerületében, 42
részre elkülöníthető erdőtömbként helyezkednek el,
összkiterjedésük 305 hektár. A feladat ellátásához a gépjármű
beszerzése elengedhetetlen.

2021.12.15

2021.12.15

2021.12.15

Mercedes-Benz Sprinter alváz 319 CDI
tehergépkocsi beszerzése, 60 hónapos
szervízszolgáltatással; 1 db fix és 1 db billenős
platós

Természetvédelmi és
Erdőkezelési osztály

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Divízió látja el a fővárosi
tulajdonú erdőterületek fenntartási és fejlesztési feladatait. Az
érintett erdőterületek a Főváros 14 különböző kerületében, 42
részre elkülöníthető erdőtömbként helyezkednek el,
összkiterjedésük 305 hektár. A feladat ellátásához a gépjármű
beszerzése elengedhetetlen.

Védőeszközök és védőlábbelik a BTI
Főigazgatóság munkavállalói részére

Üzletfejlesztési osztály

közbeszerzés

Védőeszközök és védőlábbelik a BTI Főigazgatóság
munkavállalói részére.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

450 000 000 Ft

2022.01.01

2022.03.31

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A meglévő póttápvíztartály mellé egy másik, ugyanolyan 63 m3es gumizott acéltartályt telepítünk, a tartályok alját összenyitjuk,
így a pufferkapacitás megduplázódik. A beruházás
megvalósításával nő a Hulladékhasznosító Mű üzembiztonsága,
csökken a vízelőkészítő részleg karbantartási ideje, és
növelhető a Hulladékhasznosító Mű üzemideje, mert amíg
valamelyik tartályt javítani, vagy karbantartani kell, a másik
tartállyal biztosítható a folyamatos működés.
Mivel a meglévő tartály 4,9 méter magasan van, az új tartály
telepítéséhez, a meglévő tartály alatti épületrésszel azonos
magasságú toldaléképületet emelése is szükséges.

Antenna Hungária LoRa hálózati szolgáltatás
igénybevétele - 300db szenzor

Informatikai igazgatóság

beszerzés

Antenna Hungária LoRa hálózati szolgáltatás igénybevétele 300db szenzor.

2021.12.15

Nyomdai feladatok ellátása

PR és kommunikációs
igazgatóság

beszerzés

Különböző kiadványok, kreatív anyagok, tájékoztatással
kapcsolatos nyomdai termékek, egyéb nyomtatott anyagok
nyomdai előkészítésére, különböző technológiákkal való
gyártása. (Lakossági szórólap, szolgáltatás-katalógus, EU-s
projektekhez kapcsolódó tájékoztatások)

2021.12.15

Kültéri arculathordozó és egyéb információs
elemek gyártása

PR és kommunikációs
igazgatóság

beszerzés

A BKM egészére vonatkozóan, arculathordozó elemek
ütemezett, szükség szerinti cseréjére - ideértve különösen a
telephely feliratok, névtáblák, irányítótáblák további telephelyi
információs felületek cégtáblák tervezésére és gyártására
vonatkozó feladatok ellátására keretszerződés.

2021.12.15

beszerzés

Építőipari faanyagok beszerzése.

2021.12.15

beszerzés

Központosított mobil értékesítésű szolgáltatások mobil fizetési
rendszeren keresztül történő igénybevétele.

2021.12.15

Póttápvíztartály redundancia kialakítása

Építőipari faanyagok beszerzése

Központosított mobil értékesítésű szolgáltatások
mobil fizetési rendszeren keresztül történő
igénybevétele

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Gépjármű logisztikai
osztály

2021.12.15

Dolgozói év végi köszönetnyilvánításként
rekreációs célú belépők beszerzése in-house
szerződés keretében a budapesti
gyógyfürdőkbe és strandokra, a BKM Nonprofit
Zrt. dolgozói részére

PR és Kommunikációs
Igazgatóság

beszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. 4.730 fő munkavállalója részére 5.000,Ft/fő névértékű két személy részére szóló fürdőbelépő.

2021.12.06

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

23 650 000 Ft

2021.12.11

2021.12.15

Év végi köszönetnyilvánításként élelmiszer
utalvány a BKM Nonprofit Zrt. dolgozói részére

PR és Kommunikációs
Igazgatóság

beszerzés

Az utalványok 4730 fő részére, 3000 Ft/fő értékben kerülnek
beszerzésre.

2021.12.07

CBA Kereskedelmi Kft.

14 190 000 Ft

2021.12.13

2021.12.15

I.rész: A gép alapvető feladata: útszóró só rakodása szóró
adapterrel felszerelt tehergépjárműre.
A géppel végzendő egyéb feladatok: útszóró só átrakása
tárolóban, szilárd burkolat nélküli ideiglenes anyagtárolóban
anyagmozgatás, ömlesztett anyagok (zúzott kő, kavics, homok,
föld, bontott darabos aszfalt, kővel keveredett föld, stb.)
mozgatása és rakodása billenőplatós járműre, hulladékszállító
célgép beürítő szerkezetébe, vagy pótkocsira, valamint
földmunka.
Homlokrakodó és kotró-rakodógép beszerzése

Levegőszűrő-tisztító berendezés beszerzése
Kaszálási és egyéb parkfenntartási munkák
24+12 hónapra
Sírjelzők beszerzése
2022. évre elektronikus beszerzési és
áraukcióztató rendszer beszerzése

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

Köztisztasági
Igazgatóság
Zöldfelület-fenntartási
Igazgatóság
Szolgáltatási
Igazgatóság
Beszerzési osztály

II.rész: A gép alapvető feladata: útszóró só rakodása szóró
adapterrel felszerelt tehergépjárműre.
A géppel végzendő egyéb feladatok: útszóró só átrakása
tárolóban, szilárd burkolat nélküli ideiglenes anyagtárolóban
anyagmozgatás, ömlesztett anyagok (zúzott kő, kavics, homok,
föld, bontott darabos aszfalt, kővel keveredett föld, stb.)
mozgatása és rakodása billenőplatós járműre, hulladékszállító
célgép beürítő szerkezetébe, vagy pótkocsira, valamint
földmunka. Mélyásó gémmel markolás, illetve további
adapterekkel (nyitható-csukható rakodókanál, raklapvilla) való
munkák elvégzése.

2022.01.11

beszerzés

Levegőszűrő-tisztító berendezés beszerzése.

2022.01.11

közbeszerzés

Kaszálási és egyéb parkfenntartási munkák 24+12 hónapra.

2022.01.11

beszerzés

Sírjelzők beszerzése

2022.01.11

beszerzés

2022. évre elektronikus beszerzési és áraukcióztató rendszer
beszerzése.

2022.01.11

beszerzés

Az Arctic Green Energy cégcsoporttal megkezdődött
geotermikus projekt létesítésének, az első geotermikus kút
megfúrásáig tartó előkészítési fázisában már elengedhetetlen,
hogy a partner tevékenységét egy, a FŐTÁV hiányzó földtani,
hidrogeológiai kompetenciáival bíró, független külső szakmai
ellenőr is felügyelje.

2022.01.11

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

beszerzés

Esetleges budapesti geotermikus projektek fúrási kockázatainak
csökkentése érdekében szükséges a szénhidrogén kutatást
célzó, korábbi 3D szeizmikus mérési eredmények saját
felhasználásra történő feldolgoztatása, amely kiemelkedő
geológiai szakmai értékkel bír nem csak lokális, hanem
budapesti léptékben mérve is.

2022.01.11

Fejlesztési, beruházási
és projekt igazgatóság

közbeszerzés

Marina City ellátásához 2xDN500-as távhő gerincvezeték
kiépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése a IV.
kerület Pozsonyi utcai A004760 (65-2-2700) jelű aknától kb.
2122 nyvfm hosszban.

2022.01.11

beszerzés

A hőközpont gyártási, valamint a karbantartási és hibaelhárítási
feladatok elvégzése során megfelelő méretű, típusú biztonsági
szelepeket használunk. A fűtővíz hőtágulása miatt kialakuló
túlnyomás megakadályozására és a berendezések védelmére a
HMV és a fűtési rendszerekbe biztonsági szelepeket építünk be.
A keretszerződést 12+12 hónapos időintervallumra kívánjuk
megkötni.

2022.01.11

Az AGE-FŐTÁV geotermikus projekt során
„watchdog” szerepben közreműködő szakértő
további megbízása

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

Budapesti geotermikus fúrási helyszínek
kiválasztását segítő 3D szeizmikus mérési
eredmények feldolgoztatása

Észak-pesti hőkörzet fejlesztése I-II. ütem
TERVEZÉS

Biztonsági szelepek beszerzése

Műszaki Szolgáltatási
osztály Fenntartástervezési és
műszaki kontrolling
csoport

Füstgáztisztító ciklonok cseréje (8db)

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A főkondenzátor 40 éves hűtővíz
gerincvezetékeinek cseréje

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A szükségkondenzátor hőcserélő felújítása vagy
cseréje

5 db előlágyvíz szivattyú beszerzése

2022.01.11

2022.01.11

közbeszerzés

A szükségkondenzátor teszi lehetővé, hogy a
Hulladékhasznosító Műben akkor is működhessenek a kazánok
és lehessen hulladékot égetni, amikor a gőzturbina üzemen
kívül van, emellett biztonsági berendezés is: a turbina
kiesésekor azonnali rendelkezésre állására van szükség. A 40
éves berendezés mára elhasználódott, csővezetékeinek egy
része kilyukadt, vagy a nagymértékű rozsdásodás
következtében eltömődött, ami folyamatos tisztítást,
karbantartást igényel, így műszakilag indokolt a berendezés
cseréje.

2022.01.11

beszerzés

A Hulladékhasznosító Műben üzemelő 4 kazán
póttápvízellátásának biztosításához a vízelőkészítő
technológiában a karbonátmentesített vizet ún. előlágyított
vízszivattyúkkal vezetjük rá az alapsótalanító blokkokra, majd
onnan a sótalanvíz tartályba. A jelenleg használatos szivattyúk
több, mint 30 évesek, közülük 2 üzemképtelen, cseréjük
szükséges.

2022.01.11

közbeszerzés

Az Ajánlattevő feladata, hogy Társaságunk Libra6i
rendszerével, illetve a rendszerhez integráltan kapcsolódó
egyéb interfészekkel (pl. mérlegkezelő rendszer, lerakók kamera
rendszerei stb.) kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási
igényeket megvizsgálja megvalósíthatósági szempontból. Az
egyes megoldásokról minden esetben megoldási javaslatot
készít, erőforrás becsléssel és elkészítési véghatáridővel
együtt. Amennyiben az egyedi fejlesztést, módosítást az
Ajánlatkérő írásban megrendeli, azt Ajánlattevő megvalósítja,
majd tesztelést követően az éles rendszeren üzembe állítja.

2022.01.11

Jogi
igazgatóság/Dokumentu
m menedzsment és
digitalizációs osztály

beszerzés

Az e-ügyintézési szolgáltatások útvesztőjében szükséges egy
olyan támogatás, mely a közigazgatási területen nyújt
segítséget igazgatásszervezés, szolgáltatásbevezetés kapcsán.

2022.01.11

HR igazgatóság

közbeszerzés

Diákmunkaerő közvetítő szolgáltatás igénybevétele 1 évre vagy
a keretösszeg kimerüléséig.

2022.01.11

Erőművi Igazgatóság

Erőművi Igazgatóság

A BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett LIBRA6i
Informatikai Igazgatóság
rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása

E-ügyintézés tanácsadás keretszerződésigazgatásszervezési támogatás és
szolgáltatásbevezetési tanácsadás nyújtása
(2022-2023)
Diákmunkaerő közvetítő szolgáltatás
igénybevétele

A Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító rendszerében a
ciklonok nem megfelelő működése a porleválasztás
hatékonyságának csökkenését, a jogszabályokban és a
működési engedélyben előírt határértékek túllépését, valamint a
zsákos szűrők és az abszorber túlterhelődését okozhatja. A
nagy koptató igénybevétel miatt a jelenlegi ciklonok elkoptak,
ezért szükséges a cseréjük.
A Hulladékhasznosító Mű gőzkörfolyamat működéséhez
elengedhetetlenül szükséges a hűtővíz gerincvezetékek
megfelelő állapota. Mivel ezek nem redundáns elemek,
meghibásodásuk a balesetveszély mellett a teljes erőmű
többnapos leállásához vezethet. A vezetékek falvastagsága a
40 éves üzemidő alatt nagymértékben elvékonyodott, ami a
csövek felrepedésének kockázatát hordozza. A
gerincvezetékek cseréje részletes műszaki tervezést, és
előkészítést igényel.

A BKM Nonprofit Zrt.-nél üzemeltetett Libre6i
rendszer és Oracle technológiai termékek licens
Informatikai Igazgatóság
support és üzemeltetési támogatási feladatainak
megvalósítása

2022. évre vonatkozó közszolgáltatói
szerződésekkel kapcsolatos adómegállapítási
tanácsadás és közreműködés a BKM Nonprofit
Zrt. Részére

BKM divíziók főkönyvi- és kontrolling
elszámolási módszertanának és annak
folyamatának auditálása

Teleszkópos homlokrakodó bérlése 18 hónapra
a Komposzttelepre (1 db)
Teleszkópos homlokrakodó beszerzése a
Komposzttelepre (1 db)
Rostabérlés 12 hónapra a Komposzttelepre
(1 db)
Kertészeti kéziszerszámok beszerzése 24
hónapra

Gazdasági igazgatóság

közbeszerzés

Az ajánlattévő feladatának rövid meghatározása:
Az Ajánlattevő feladata az LIBRA6i rendszerhez, integráltan
kapcsolódó mérlegkezelő interfészek gyártói licenceinek
biztosítása és szupport nyújtása.
Az Ajánlattevő kötelessége az éles és a teszt rendszereken futó
LIBRA6i alkalmazások szupportja, illetve a LIBRA6i rendszer
működtetéséhez szükséges valamennyi adatbázis szupportja.
Az üzemeltetés támogatás keretében hibaelhárítási,
segítségnyújtási, karbantartási szolgáltatások biztosítása,
amelyek igénybevételével elháríthatók a rendszer esetleges
üzemzavarai, kihasználhatók a rendszer adta költséghatékony
üzemeltetés lehetőségei, továbbá biztosítható a rendszer
megfelelése a mindenkori jogszabályi elvárásoknak.

2022.01.11

beszerzés

Feltételes adómegállapítással kapcsolatos beadvány
elkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezzel
kapcsolatos szakmai egyeztetésekre vonatkozó szerződés
kötése.

2021.12. hó

Gazdasági igazgatóság

beszerzés

Komposzttelep

közbeszerzés

Komposzttelep

közbeszerzés

Komposzttelep

beszerzés

FŐKERT Kertészeti
Divízió
FŐKERT Kertészeti
Divízió

2021.12. hó

2022.01.25
2022.01.25
2022.01.25

Kertészeti kéziszerszámok beszerzése 24 hónapra.

2022.01.25

beszerzés

Kisgépek beszerzése 1 hónapra.

2022.01.25

közbeszerzés

Mind a közszolgáltatási, mind a piaci tevékenység ellátása
keretében végzett zöldfelület-fenntartási és zöldfelület-fejlesztési
feladatokhoz szükséges fás és lágyszárú növények és
szaporítóanyagok beszerzése; hatályos szakmai
szabványoknak megfelelő, l. osztályú, növényútlevéllel
rendelkező növény- és szaporítóanyag helyszínre szállítva.

2022.01.25

Margitszigeti zenélő nagyszökőkút időszakos
FŐKERT Kertészeti
karbantartása, felügyelete, medence tisztítása
Divízió
2022. évben
Parkszerviz Üzemegység

beszerzés

Időszakos karbantartás, műszaki felügyelet, medence tisztítás.

2022.01.25

Margitszigeti zenélő nagyszökőkút vízgépészeti
javítása 2022. évben

FŐKERT Kertészeti
Divízió
Parkszerviz Üzemegység

beszerzés

Vízgépészeti javítás.

2022.01.25

Kosaras gépjármű beszerzése, 1 db

Faállományi Főosztály

közbeszerzés

Zöldhulladék és egyéb anyagok szállítása 2
részben
A FŐTÁV Divízió hőközponti távfelügyeleti
Honeywell EBI (Enterprise Building Integrator)
rendszerének éves karbantartási szerződése
2022. évre
Multimex időpontfoglaló rendszer Q-Fusion
rendszer supportja és három Temetkezési
Divízió telephelyre kiterjesztése

Zöldfelület-fenntartási
Igazgatóság

közbeszerzés

Informatikai igazgatóság

beszerzés

A FŐTÁV Divízió hőközponti távfelügyeleti Honeywell EBI
(Enterprise Building Integrator) rendszerének éves karbantartási
szerződése 2022. évre.

2022.01.25

Üzleti és ügyfélkapcsolati
igazgatóság

beszerzés

A szerződés tartalmaz hardver, szoftver beszerzést és 24
hónap támogatást.

2022.01.25

Új régészeti keretszerződés 3 évre

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

Új régészeti keretszerződés 3 évre.

2022.01.25

Robustel R3000-Q4LB routerek és hozzá
tartozó antenna (rendszer) beszerzése

Informatikai igazgatóság

beszerzés

A beszerzés tartalmazza a 2022. évi hőközponti integrációs és
teljes felújítási projekt keretén belül kiépítendő mobil
kommunikációhoz szükséges eszközöket, illetve tartalmaz
szerviz célú tartalékképzést az eszközökből.

2022.01.25

Dell-EMC mentőrendszer gyártói támogatás
beszerzése

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

A vállalati kiszolgáló rendszerek biztonsági és archív mentését
végző hardver és szoftver komponensek esetleges
meghibásodásának esetén, továbbá azok naprakésszé
tételéhez szükséges folyamatos átalánydíjas szolgáltatás.

2022.01.25

Kisgépek beszerzése

Fák, örökzöldek, cserjék és évelők, valamint
lágyszárú dísznövény szaporítóanyagok
beszerzése 36 hónapra

FŐKERT Kertészeti
Divízió

közbeszerzés

A BKM divíziók finanszírozása egymástól élesen elkülönül,
ennek alapját a főkönyvi- és kontrolling elszámolási módszertan
biztosítja. Ezeknek a folyamatoknak az auditálására
vonatkozóan van szükség külső szakértőre. Az audit
végeredménye szükséges a zárlati időpontra vonatkozó
megfelelőség alátámasztásához (az egyes engedélyesi- és
divizionális tevékenységeket illetően).
Manitou 961 típusú, vagy ezzel egyenértékű teleszkópos
homlokrakodó bérlése 1 évre.
Manitou 841 típusú, vagy ezzel egyenértékű teleszkópos
homlokrakodó beszerzése.
Terra Select S 600 típusú, vagy ezzel egyenértékű csillag
rostálógép bérlése.

Fasorfenntartási munkákhoz szükséges, a már nem üzembiztos
autók kiváltására.
Zöldhulladék és egyéb anyagok szállítása 2 részben, 24
hónapra, 12 hónapos hosszabbítási lehetőséggel.

2022.01.25
2022.01.25

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

A fűtőmű közös üzemi rendszerének határérték figyelése
elektromechanikus kapcsolók segítségével van megoldva,
végrehajtó jel relék segítségével. A jelenleg nem kielégítő
megbízhatósággal működő, relés közös üzemi rendszer cseréje
egy korszerű PLC-s rendszerre.

2022.01.25

Stratégiai és
környezetvédelmi
főosztály

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. tevékenységei során keletkező veszélyes
és nem veszélyes (beleértve a sólevet) termelési hulladékok
elszállítása.

2022.01.25

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

Vezetékes telekommunikációs szolgáltatás kiterjesztése.

2022.01.25

A BKM Nonprofit Zrt. Temetkezési Divízió 4.6os verziójú SAP R3 rendszer support és
fejlesztési feladatok

Informatikai igazgatóság

beszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. Temetkezési Divízió 4.6-os verziójú SAP
R3 rendszer support és fejlesztési feladatok, beleértve a
gyárilag nem támogatott egyedi temetkezési speciális modult.

2022.01.25

Szennyvíz csatornarendszerek, esővíz
csatornák, távvezetéki aknák, hőközpontok,
műtárgyak tisztítása, fertőtlenítése. Aknák
iszapmentesítése,dugulás elhárítása.

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. tulajdonában, kezelésében,
használatában álló szennyvíz csatornarendszerek, esővíz
csatornák, távvezetéki aknák, hőközpontok, műtárgyak
tisztítása, fertőtlenítése. Aknák iszapmentesítése,dugulás
elhárítása. Keretszerződés 24 hónapra.

2022.01.25

HR személyügyi nyilvántartó és bérszámfejtő
rendszer informatikai támogatása

HR igazgató-helyettesi
szervezet

közbeszerzés

HR személyügyi nyilvántartó és bérszámfejtő rendszer
informatikai támogatása.

2022.01.25

2022.02.10

Rákoskeresztúri fűtőmű közösüzemi védelmi
rendszer fejlesztése
A BKM Nonprofit Zrt. tevékenységei során
keletkező veszélyes és nem veszélyes
(beleértve a sólevet) termelési hulladékok
elszállítása
Vezetékes telekommunikációs szolgáltatás
kiterjesztése

Dobozos áruszállító

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

Az eljárás keretén belül 5 db dobozos áruszállító
tehergépjárművet tervezünk beszerezni. Ezen áruszállító
tehergépjármű a rakterében alkalmas kézi vezetésű/gyalogos
kíséretű közterület-takarító gép (utcai porszívó), vagy
vegyszermentes gyomirtó berendezés szállítására, továbbá
alkalmas az utánfutós magasnyomású mosóberendezés
vontatására.

Kézi vezetésű/gyalogos kíséretű közterülettakarító gép

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

5 db "utcai porszívót" beszerzése.

2022.02.10

Magasnyomású utánfutós mosóberendezés

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

Az eljárás keretén belül 5 db utánfutós magasnyomású
mosóberendezést tervezünk beszerezni. Egy-egy közterület
faltól-falig takarítására nagy szükség van, amely feladat magas
színvonalon történő végrehajtásához nagyteljesítményű
magasnyomású mosóberendezés szükséges.

2022.02.10

Kézi vezetésű/gyalogos kíséretű
vegyszermentes gyomirtó berendezés

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

Az eljárás keretén belül 5 db kézi vezetésű/gyalogos kíséretű
vegyszermentes gyomirtó berendezést tervezünk beszerezni.

2022.02.10

Elektromos járda takarító gép

Köztisztasági
Igazgatóság

közbeszerzés

Elektromos járda takarító gép beszerzése.

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő, illetve
egészségügyi gázmesterek képzése

Köztisztasági
Főigazgatóság

beszerzés

Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő képzésre 20 fő
részére, majd a 20 főből (mivel az előzőre épülő képzés) 15
főnek egészségügyi gázmesteri képzés lehetőségét kívánjuk
indítani.

Különféle tartozékok beszerzése Kaercher
típusú eszközökhöz

Köztisztasági
Igazgatóság

beszerzés

Különféle tartozékok beszerzése Kaercher típusú eszközökhöz.

Merzse-mocsár, Turjános és Kőérberki szikesrét természetvédelmi területeken végzendő élőhelyrekonstrukciós gyepkezelések elvégzése

FŐKERT Kertészeti
Divízió
Természetvédelmi és
Erdőkezelési Osztály

beszerzés

Naplás-tó és Felsőrákosi-rétek
természetvédelmi területeken végzendő élőhelyrekonstrukciós gyepkezelések elvégzése,
május végétől november végéig

FŐKERT Kertészeti
Divízió
Természetvédelmi és
Erdőkezelési Osztály

beszerzés

FŐKERT Kertészeti
Divízió

közbeszerzés

Mezőgazdasági kisgépek (damilos fűkaszák,
fűrészek, sövénynyírók, fűnyírók) karbantartása,
javítása
Temetői célszerszámok szállítása és temetések
előkészítése
Temetési szertartási ceremónia lebonyolítása

Temető fenntartás
főosztály
Temető fenntartás
főosztály

beszerzés

A három védett területen értékes élővilággal rendelkező száraz
sztyepprétek, mocsárrétek és kiszáradó kékperjés láprétek
találhatók, amelyeket közvetlenül veszélyeztet több invazív
lágyszárú faj, melyek visszaszorítását kizárólag
természetvédelmi szempontból megfelelő élő-helyrekonstrukciós
beavatkozásokkal vagy legeltetéssel lehet elérni (Összkiterjedés
kb. 26 ha).
A két védett területen értékes élővilággal rendelkező száraz
sztyepprétek, mocsárrétek és kiszáradó kékperjés láprétek
találhatók, amelyeket közvetlenül veszélyeztet több invazív
lágyszárú faj, melyek visszaszorítását kizárólag
természetvédelmi szempontból megfelelő élő-helyrekonstrukciós
beavatkozásokkal vagy legeltetéssel lehet elérni (Összkiterjedés
kb. 30 ha).
Mezőgazdasági kisgépek időszakos szervize, meghibásodások
javítása, éves felülvizsgálatok (zaj, rezgés stb.), 36 hónapos
keretszerződés.

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

Temetői célszerszámok szállítása és temetések előkészítése.

2022.02.10

beszerzés

Temetési szertartási ceremónia lebonyolítása.

2022.02.10

BKM szintű műszaki ellenőri tevékenység

Műszaki szolgáltatási
osztály

közbeszerzés

a BKM összes divíziójában esetlegesen felmerülő technológiai
feladatok műszaki ellenőrzésére, 36 hónapos keretszerződés.

2022.02.10

Építészeti, gépészeti, statikai, villamosipari
tervezési, mérnöki szolgáltatás

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A Hulladékhasznosító Mű Üzem beruházásai szakirányú
mérnöki (építészet, gépészet, statika, villamos- és
irányítástechnika) tervezést, szolgáltatást és műszaki ellenőri
tevékenységet igényelnek.

2022.02.10

Hulladékhasznosító Mű Üzemben jelenleg is használatban lévő
Brunnbauer típusú szabályozó szelepek feladata a kazánok és
a redukálók egyes részein átáramló nagynyomású gőz és víz
mennyiségének és hőmérsékletének szabályozása.
Szerelvények folyamatos használatban vannak, ezért állandó
súrlódásnak, kopásnak, és gyakran sérülésnek vannak kitéve.
Elhasználódott alkatrészek pótlása szükséges.

Brunnbauer típusú szabályozószelepek
pótalkatrészeinek beszerzése

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

Technológiai csővezeték részleges cseréje

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

24.000 kg Desorex DX 300 lignitkoksz
beszerzése

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

Távhővezetéki aknák szakipari munkáira

Távhőfenntartási
igazgatóság

közbeszerzés

Az aknák felújítása - amelyek helyet biztosítanak a
távhővezetékekbe épített szakaszoló és elzáró szerelvényeknek
- a biztonságos üzemvitel szempontjából elengedhetetlen. A
keretszerződést 36 hónapra javasoljuk megkötni.

2022.02.10

Távhőtechnológiai rendszerek hibaelhárítási,
karbantartási és beruházási munkáihoz
szükséges emelőgépes feladatok elvégzése

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A saját erőforrással végzett távhőtechnológiai rendszerek
hibaelhárítási, karbantartási és beruházási jellegű munkái során
előforduló emelési, daruzási tevékenységek elvégzésére
keretszerződés megkötését javasoljuk, 36 hónapra.

2022.02.10

Távhővezetékek hibaelhárítási, javítási
munkáira

Távhőfenntartási
igazgatóság

közbeszerzés

Új tehergépjárművek beszerzése a
távhővezetéki beruházási munkák végzéséhez

Távhőfenntartási
igazgatóság

közbeszerzés

Rákoskeresztúri és a Füredi utcai fűtőmű
kazánház szakaszoló tolózárak cseréje és
Észak-budai fűtőmű hidraulikai megfelezése
havária helyzetre

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

Rákoskeresztúri és a Füredi utcai fűtőmű kazánház szakaszoló
tolózárak cseréje és
Észak-budai fűtőmű hidraulikai megfelezése havária helyzetre

2022.02.10

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

Üzembiztonság érdekében tartalék betápot kell kérni az ELMŰtől: - Újpalotai fűtőmű
- Füredi utcai fűtőmű
- Dózsa György téri gépház
- Galopp utcai szivattyú gépház
- Tahi utcai szivattyú gépház

2022.02.10

Füredi utcai fűtőmű keringtető KSII. meglévő Fejlesztési és beruházási
szivattyúihoz frekvenciaszabályozók beépítése
igazgatóság

közbeszerzés

Füredi utcai fűtőmű keringtető KSII. meglévő szivattyúihoz
frekvenciaszabályozók beépítése.

2022.02.10

XIX. kerület Sibrik M. út - Vak Bottyán u. sarok
Fejlesztési és beruházási
és Vak Bottyán busz végállomás közötti járható
igazgatóság
alagútban rekonstrukciója

közbeszerzés

XIX. kerület Sibrik M. út - Vak Bottyán u. sarok és Vak Bottyán
busz végállomás közötti járható alagútban a DN600-as
távhővezeték vasbeton tartóbakjainak, csúszó szerkezeteinek,
fixpontjainak cseréje, valamint az alagútban szükséges
vízszigetelési, betonjavítási munkák elvégezése.

2022.02.10

Lebomló zöldhulladékgyűjtő-zsákok és műanyag Üzleti és ügyfélkapcsolati
zsákok beszerzése
igazgatóság

közbeszerzés

Lebomló zöldhulladékgyűjtő-zsákok és műanyag zsákok
beszerzése.

2022.02.10

2022.02.10

ELMŰ kettős betáplálás kiépítése

Technológiai csővezeték részleges cseréje.
Az erőmű füstgáztisztító technológiájában a dioxinok, furánok és
a gőzfázisú higany adszorpciós megkötésére, aktív lignitkoksz
adagolása történik. A lignitkoksz pontos paramétereit
(szemcseméret, fajsúly, stb.) a berendezés kezelési utasítása
tartalmazza.

Távhővezetékek hibaelhárítási, javítási munkáira
keretszerződés kötése.
A távhővezetékek beruházási feladataihoz kapcsolódó
mélyépítési tevékenység elvégzéséhez szükséges 1 db hosszú
platós (3 személyes, 3,5 tonnás) tehergépjármű, valamint 1db
műhelyautó (5,5 tonnás, 5 személyes, felépítményes)
beszerzése.

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.10

GKI képzés és vizsgáztatás

HR igazgatóság

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. munkavállalói részére tehergépkocsi és
autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés
megszerzésére a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet előírásai
alapján.

Robot szoftver licenc beszerzés

Üzleti és ügyfélkapcsolati
igazgatóság

beszerzés

Robot szoftver licenc beszerzés.

2022.02.10

közbeszerzés

A járműfenntartó tevékenység keretében, valamennyi
tulajdonunkat képező MAN gyártmányú alapgép
javítását/karbantartását végezzük.
A járművek üzemképességének biztosítása miatt a beszerzés
kritikus üzemviteli tényező.

2022.02.10

közbeszerzés

Hulladékgyűjtő felépítmények üzemeltetéséhez szükséges
alkatrész beszerzési eljárás.

2022.02.10

közbeszerzés

Iveco típusú tehergépjárművekhez gyári új és/vagy utángyártott
alkatrész beszerzése és szállítása.

2022.02.10

közbeszerzés

Scania gyártmányú alapgépekhez gyári új, vagy gyári felújított,
vagy utángyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása.

2022.02.10

MAN típusú tehergépjárművekhez gyári eredeti Technológiai- és célgép
új és/vagy gyári felújított alkatrészek beszerzése
igazgatóság
és szállítása
Hulladékgyűjtő felépítményekhez és beürítő
Technológiai- és célgép
szerkezetekhez új vagy azzal egyenértékű
igazgatóság
alkatrészek beszerzése és szállítása
Iveco típusú tehergépjárművekhez gyári új
Technológiai- és célgép
és/vagy utángyártott alkatrész beszerzése és
igazgatóság
szállítása
Scania gyártmányú alapgépekhez gyári új, vagy Technológiai- és célgép
gyári felújított, vagy utángyártott új alkatrészek
igazgatóság
beszerzése és szállítása

ZF-típusú váltószerkezetek javítása

MAN típusú tehergépjárművek gyári
jogosultsághoz kötött vezérlőegységek
programozása, indítókulcsainak betanítása,
programozás előtti diagnosztizálása

Technológiai- és célgép
igazgatóság

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

közbeszerzés

1 db lánctalpas dózer beszerzése

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

közbeszerzés

Települési szilárd hulladék égetése után
visszamaradt kazánhamu és salak
megnevezésű, HAK 19 01 12
hulladékazonosító kódú hulladék átvétele

Hulladékkezelési és
hasznosítási
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.
Az MAN típusú tehergépjárművek gyári jogosultsághoz kötött
vezérlőegységek programozására, indítókulcsainak
betanítására, a BKM Nonprofit Zrt. nem jogosult. Szükséges
egy olyan szolgáltatási szerződés megkötése, amellyel az új
vezérlő elektronikák programozása/szoftver frissítése/illesztése
megvalósul, valamint az indítókulcs pótlás és az immobiliser
programozásra jogosult elvégzi.
A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban a
lánctalpas dózerek a hulladékkezelési technológia fontos gépei.
A jelenlegi dózerek teljesített üzemórái, műszaki állapotuk
indokolja az állomány megújítást.
A Hulladékhasznosító Mű Üzemben folyamatosan képződő
salakhulladék Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központba történő ütemezett kiszállítását sok esetben
negatívan befolyásolják a közlekedés útvonalán (M0-ás)
rendszeresen tapasztalható forgalmi akadályok. A
rendelkezésre álló szállítókapacitással ezek a helyzetek nem
kezelhetők, ezért egy alternatív lerakási lehetőség biztosítása
célszerű .

2022.02.10

2022.02.10

2022.02.22

2022.02.22

beszerzés

Társaságunk járműfenntartó tevékenységének ellátásához,
nélkülözhetetlen, hogy a járműparkra vonatkozóan önindító és
generátor (mint belsőégésű motor segédberendezései) felújítási
szerződéssel rendelkezzünk.

2022.02.22

beszerzés

A társaságunk gépjármű és kiegészítő eszközök javításához a
„karbantartási segédanyagok” használata elengedhetetlen.
Karbantartási segédanyagok alatt a megmunkáláshoz, a termék
előállításához, a szereléshez, illetve a gépek működtetéséhez
szükséges anyag (pl. hűtőanyag, kenőanyag, ragasztóanyagok
és tömítőanyagok, egyéb vegyi anyagok, csavarlazító, műszaki
tisztító stb.) értendő.

2022.02.22

Technológiai- és célgép
IVECO, CNG üzemű tehergépjárművek javítása
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. A gázrendszer
javítása szakszerviz bevonásával végezhető el.

2022.02.22

Új csapágy, szimering, zégergyűrű beszerzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

Társaságunk célgépeinek, járműveinek, különféle gépi
berendezéseinek javításához kérjük a fenti termékcsoportok
beszerzését. A termékek beszállítása a karbantartó egységek
részére a napi feladatok ellátásához szükségesek, így kritikus
üzletmeneti tényezőnek tekinthető.

2022.02.22

Budaörs településen 9 218 db különféle
űrméretű tartály cseréje

Hulladékgazdálkodási
Főigazgatóság

Schmidt és Fiedler gyártmányú felépítmények
és adapterek gyári új, alkatrészek beszerzése
és szállítása

Technológiai- és célgép
igazgatóság

Önindítók és generátorok felújítása

Karbantartási segédanyagok beszerzése

Technológiai- és célgép
igazgatóság

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

közbeszerzés

Budaörs tartályállományának állapota miatt a tartályállomány
cseréjét szükséges megindítani.
A Schmidt, és Fiedler gyártmányú felépítmények és adaptereik,
javításához, gyári technológia alapján meghatározott gyári
alkatrészek nélkül a célgépek üzemképtelenné válnak, ezáltal a
köztisztasági célgépek kiesnek a közszolgáltatásba résztvevő
járműállományból.
Aluljárók, közterületek környezetbarát tisztítószerrel történő
takarítása érdekében.

2022.02.22

2022.02.22

Környezetbarát tisztítószerek beszerzése

Köztisztasági
igazgatóság

beszerzés

XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as
távhővezeték-bővítés II. ütem vezeték
kiépítéséhez engedélyezési és kivitelezés

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as távhővezeték-bővítés
II. ütem vezeték kiépítéséhez engedélyezési és kivitelezés.

2022.02.22

beszerzés

A Galopp utcai szivattyúgépházban a szivattyúk azonnali
fordulatszám emelkedését semmi nem korlátozza, ami
indokolatlan, rövid idejű teljesítmény túllépésekhez vezet. A
szivattyúk fordulatszám emelkedését időben korlátok közé kell
szorítani, és csak lassú, egyenletes emelkedést kell
engedélyezni, ezzel növelve az üzembiztonságot.

2022.02.22

Galopp utcai szivattyú gépház beépített motor
frekvenciaváltó fordulatszám szabályozást ellátó
ipari programozható logikai kontroller
Fejlesztési és beruházási
szoftverének módosítása az Észak-pesti
igazgatóság
hőkörzet megváltozott távvezeték hidraulikai
állapotának megfelelően.

2022.02.22

Hőmennyiségmérők beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió a
forróvizes távhőrendszereinek hőközpontjaiban a törvényi
előírásoknak megfelelően hőfogyasztásmérést végez. A
hőfogyasztásmérőnek hűtési energia mérésére is alkalmasnak
kell lennie. Joghatással járó mérések esetén Társaságunk
hiteles hőfogyasztásmérést köteles folytatni, és ez a mérés a
felhasználókkal történő elszámolás alapja. A mérőhelyek
kiépítése, fenntartása érdekében a BKM Nonprofit Zrt.
hőfogyasztásmérő készülékek beszerzésére vonatkozó
beszerzést kíván lefolytatni.

Hőközponti és egyéb létesítmények bontási
munkái

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió a
hőközpontok teljes rekonstrukciójához kapcsolódóan a régi
berendezések bontása szükséges. A bontási munkák
elvégzéséhez nem rendelkezik a Divízió saját erőforrással, azok
elvégzéséhez alvállalkozó bevonása szükséges.

2022.02.22

közbeszerzés

A technikai nátrium-hidroxidot a vízelőkészítő technológiában, a
póttápvíz ellátáshoz az anioncserélő gyanták regenerálására
használjuk. Ez a technológiai folyamat a kazánok póttápvízének
megfelelő minőségét biztosítja.
Az őrölt égetett mész oltásával mésztejet állítunk elő, amit a
füstgáztisztítási technológiában az abszorber tetején
porlasztunk a füstgázáramba a savas alkotók (sósav, hidrogénfluorid, kén-dioxid, stb.) megkötése céljából. Ez a technológiai
folyamat biztosítja az előírt kibocsátási hatásértékek megfelelő
szinten tartását.

2022.02.22

2022.02.22

Hulladékhasznosító Mű Üzem részére technikai
nátrium-hidroxid illetve őrölt égetett mész
beszállítása

Erőművi Igazgatóság

2022.02.22

Frekvenciaváltók cseréje (2 db 400 kW-os)

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

A frekvenciaváltó a kazánok füstgázventilátor motorjának
beépített vezérlő egysége. A jelen eljárás 2 db frekvenciaváltó
beszerzését célozza, amelyek üzembiztonsági tartalékot
jelentve, üzemzavar esetén azonnal rendelkezésre állnak és
beépíthetőek..

Gerjesztő rendszer karbantartása, javítása

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

A Hulladékhasznosító Mű Üzem 25 MW-os villamos generátor
gerjesztő rendszerének rendszeres karbantartása a generátor
stabil, megbízható működésének alapfeltétele.

2022.02.22

Meglevő emissziómérő rendszer karbantartása,
javítása

Erőművi Igazgatóság

közbeszerzés

Kazánok és a P1 pontforrás káros anyag kibocsátását mérő
berendezés, amely hatósági előírás teljesítéséhez szükséges.

2022.02.22

A BKM és divíziói honlapjainak teljes körű
support tevékenysége

PR és kommunikációs
igazgatóság

beszerzés

Informatikai Igazgatóság

közbeszerzés

Informatikai Igazgatóság

közbeszerzés

Informatikai Igazgatóság

beszerzés

3 éves keretszerződés megkötése.

2022.02.22

közbeszerzés

HPE infrastruktúra eszközök gyártói támogatás beszerzése.

2022.02.22
2022.02.22

Különféle informatikai perifériák, adattárolók és
kellékanyagok beszerzése
Hordozható számítógépek, azok perifériái és
tartozékaik beszerzése
BKM szintű hálózat üzemeltetési szerződés

HPE infrastruktúra eszközök gyártói támogatás
Informatikai Igazgatóság
beszerzése
ELO rendszer üzemeltetés támogatás
Jogi igazgatóság
szolgáltatás (keretszerződés) 2022.12.31-ig
1 db. új 3,5 tonna feletti új normálfülkés (3 fős
fülkével) kéttengelyes, fix rakfelületű zárt terű,
emelőhátfallal ellátott jármű
2 db 3,5 tonna alatti új dobozos kisteher
gépjármű
Új műhely felszerelések, kéziszerszámok
beszerzése

A BKM és divíziói honlapjainak teljes körű support
tevékenysége, amely kiterjed az üzemeltetésre, fejlesztési
feladatokra, akadálymentesítésre, a honlapok részbeni, vagy
teljes migrálására a jelenleg is megbízhatóan működő Laravel
keretrendszerbe.
Különféle informatikai perifériák, adattárolók és kellékanyagok
beszerzésére keretszerződés.
Hordozható számítógépek, azok perifériái és tartozékaik
beszerzése.

2022.02.22

2022.02.22
2022.02.22

közbeszerzés

ELO rendszer üzemeltetés támogatás szolgáltatásra
vonatkozóan keretszerződés kötése 2022.12.31-ig.

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

A meglévő műszaki mentő jellegű járműveink közül csak egy
alkalmas gumikerék műszaki mentési feladatokra. A jelenlegi
jármű elöregedett, sokat futott, és műszakilag elavult.

2022.02.22

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

A járművek elhasználódtak, további közúti közlekedésre való
műszaki szinten tartása gazdaságilag nem rentábilis, továbbá
korszerűtlen és környezetterhelő erőforrással vannak ellátva.

2022.02.22

Technológiai- és célgép
igazgatóság

közbeszerzés

Új műhely felszerelések, kéziszerszámok beszerzése.

2022.02.22

KEOP II. - Nagyválogatómű üzemeltetés
elindításához szükséges eszköz beszerzés (pl.
szerszámok, anyagok, iroda bútorok, konyhai
felszerelések)

Technológia
üzemeltetési és
fejlesztési Osztály

közbeszerzés

KEOP II. - Nagyválogatómű üzemeltetés elindításához
szükséges eszköz beszerzés. (pl. szerszámok, anyagok, iroda
bútorok, konyhai felszerelések)

2022.03.08

10 tonnás hídmérleg

Újrahasználati és
hasznosítási osztály

közbeszerzés

KEOPII Logisztikai és Szolgáltató Központ - Lakossági
hulladékudvar üzemeltetéséhez szükséges egy max 10 tonna
teherbírású átjárható lapmérlegre, amelyre a lakosok autóval
felállva mérlegelni tudják a behozni a hulladékudvarban
gyűjthető hulladékot.

2022.03.08

Kistraktor beszerzése

Zöldfelület-fenntartási
Igazgatóság

közbeszerzés

2 db kistraktor beszerzése.

2022.03.08

Városi tavak kezelése

Kegyeleti hűtő beszerzése
Mezőgazdasági gépalkatrészek beszerzése

Zöldfelület-fenntartási
Igazgatóság
Temető fenntartás
főosztály
Temető fenntartás
főosztály

beszerzés

beszerzés

A biológiai szerekkel történő kezelések ütemezésénél és
végrehajtásánál kiemelt hangsúlyt kell fektetni a vízben élő
algák - a tavak esztétikus megjelenését, vagy vízminőséget
már negatívan befolyásoló - túlzott mértékű felszaporodásának
megakadályozására.
10 db 2 személyes vagy 5 db 4 személyes kegyeleti hűtő
beszerzése, az elavult hűtők cseréje érdekében.

2022.03.08

2022.03.08

beszerzés

Mezőgazdasági gépalkatrészek beszerzése.

2022.03.08

Elektromos anyagok beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

közbeszerzés

Az elektromos anyagok, berendezések az elektromos
szekrények (TE, HE, VSZ) gyártása során kerülnek beépítésre.
A legyártott elektromos szekrényeket Társaságunk a
hőközpontok teljes felújításához, új hőközpontok, illetve a
hőközponti távfelügyeletek kiépítéséhez használja fel.

2022.03.08

Rózsakerti Fűtőmű hőforrásoldali
korszerűsítése, 2 db kondenzációs kazán
beépítése a meglévő, elöregedett berendezés
helyett

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

Rózsakerti Fűtőmű hőforrásoldali korszerűsítése, 2 db
kondenzációs kazán beépítése a meglévő, elöregedett
berendezés helyett.

2022.03.08

HUHA-Bunkertéri híddaru csere

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

HUHA-Bunkertéri híddaru csere.

2022.03.08

2022.03.08

Transzformátorok karbantartása

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

A transzformátorok időszakos karbantartása, mérése évente
egyszer technológiai előírás. Olajos transzformátoroknál az
olajminőség vizsgálat is szükséges, mert elöregedett olajat,
cserélni vagy regenerálni kell. A karbantartás során az
olajhűtésű transzformátoroknál az esetleges olajszivárgások
megszüntetése, az olajok állapotának felmérése ill. amennyiben
szükséges, a cseréje történik. Ellenőrizzük és karbantartjuk a
fokozatszabályzót, az esetleges hibákat kijavítjuk. A
transzformátorok tisztítása, a csatlakozások ellenőrzése,
meghúzása, a transzformátorok mérése mind az olajhűtésű,
mind pedig a száraz transzformátoroknál elvégzendő feladat.

Villamos energetikai mérések kialakítása,
vezérlés, online archiválás

Erőművi Igazgatóság

beszerzés

Villamos energetikai mérések kialakítása, vezérlés, online
archiválás.

2022.03.08

beszerzés

A szünetmentes energiaellátás a rövid idejű feszültség kiesés
áthidalását szolgálja, üzemzavar esetén a leálláshoz szükséges
berendezések, fogyasztók energiaellátását végzi. Évente
egyszeri alkalommal tervezetten kerül elvégzésre a
berendezések karbantartása, mely során többek közt sor kerül a
tisztásukra, a meghibásodott alkatrészek cseréjére, pótlására,
karbantartására. Ezen túl szükséges az esetlegesen fellépő
meghibásodások elhárítása is. A tartalék áramforrásoknál
évente végezzük el a töltő berendezés és az akkumulátor
telepek karbantartását. Mivel ezen utóbbiak a tervezett
élettartamuk végén járnak, így a részleges cseréjük is feltétlenül
szükséges, ami ugyancsak része a jelen beszerzési eljárásnak.

2022.03.08

beszerzés

A generátor tűzoltó berendezése, melynek üzemeltetését az
54/2014. (XII.5.) sz. BM rendelet szabályozza. Ez alapján 10
évente nyomáspróbázni kell a palackokat, nem megfelelőség
esetén a palackokat cserélni szükséges. A beszerzés célja a
nyomáspróba szolgáltatás elvégzése és a nem megfelelő
palackok pótlása.

2022.03.08

beszerzés

A Nemzeti Hidrogénstratégia jóváhagyását követően az
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatni szándékozik
olyan hidrogén pilot projekteket amelyek az EU és a Nemzeti
klíma stratégia megvalósulását demonstrálják. Ennek keretében
olyan projekt megvalósítása a cél, amely a távhő rendszerbe
integrálható hidrogén technológiát valósít meg. Az Alpiq Csepeli
Erőművel közösen a főváros északi és déli részén két ilyen H
projekt megvalósításában gondolkodunk amelyek előkészítése
képpen egy közös megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását
javasoljuk.

2022.03.08

Telepített áramellátó berendezések
karbantartása, javítása

CO2 oltóberendezés palackok cseréje

Hidrogénprojekt elvi megvalósíthatósági
tanulmánya

Erőművi Igazgatóság

Erőművi Igazgatóság

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő
salakkezelő rendszer részét képező
DOPPSTADT SM 518F típusú dobrosta
felújítása és a salakkezelő fémleválasztó
rendszer karbantartása évi egy alkalommal

Erőművi Igazgatóság

Közbeszerzés

A HUHA hulladéktüzelésű kazánjainál elsődlegesen keletkező
salak 1-3% mágnesezhető fémet tartalmaz. A salakot a
salakkezelő-vaskiválasztó rendszeren keresztül rakodjuk
tehergépkocsikra. A salakkezelő-vaskiválasztó fő berendezése
a Doppstadt SN518F dobrosta 2015.04.24-én üzembe
helyezése óta fő javításon nem esett át. A dobrosta teljesen
elhasználódott, további üzemeltetésre csak teljeskörű felújítást
követően lesz ismét alkalmas. A salakkezelő-vaskiválasztó
működése nélkül nem tudjuk teljesíteni a salakból a
mágnesezhető fémeket kinyerni és újrahasznosítani.

A Heim Pál Gyermekkórház területén
üzemeltetett hűtőberendezéshez tartalék
alkatrész beszerzése

Energia- és üzemvitel
irányítási igazgatóság

beszerzés

A Heim Pál Gyermekkórház területén üzemeltetett
hűtőberendezéshez tartalék alkatrész beszerzése.

2022.03.08

beszerzés

A 2012. évi CCXVII. törvényből (Ügkr. tv.) levezethetően
minden 20 MW-ot meghaladó teljes névleges bemenő
hőteljesítményű létesítményben az eltüzelt tüzelőanyaggal
arányos szén-dioxid kibocsátást nyilván kell tartani, azzal el kell
számolni. Az elszámolási kötelezettség az éves
kibocsátásoknak megfelelő mennyiségű szén-dioxid kvóta
leadását jelenti az ITM, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által
üzemeltetett ETS (kereskedelmi) rendszerben.

2022.03.08

közbeszerzés

2 db 1500 mm csúcstávolságú új esztergagép beszerzése.

2022.03.08

közbeszerzés

A BKM Nonprofit Zrt. a munkaerő toborzás támogatására
állásportálokon keresztül álláshirdetések feladására,
állásportálok szolgáltatásainak igénybevételére (pl. önéletrajz
adatbázishoz hozzáférés, álláshirdetés, képes és videós
bannerek közzététele stb.) és közösségi portálokon történő
álláshirdetésekre (pl. FB, LinkedIn, TikTok stb.) 2 éves
keretszerződést kíván kötni.

2022.03.08

közbeszerzés

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 támogatási napok.

2022.03.08

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.

2022.03.08

A 2012. évi CCXVII. törvényben (Ügkr. tv.) előírt
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges széndioxid kvóta vásárlás

2 db 1500 mm csúcstávolságú új esztergagép
beszerzése

Treasury és
kockázatmenedzsment
osztály

Technológiai- és célgép
igazgatóság

A BKM Nonprofit Zrt. részére állásportálokon,
közösségi portálokon és nyomtatott sajtóban
álláshirdetések feladása és álláshirdetési
portálok kapcsolódó szolgáltatásainak
igénybevétele

HR partneri és toborzási osztály
Oracle E-bussines Suite alkalmazás támogatási
feladatainak ellátásához szükséges szakértői Informatikai igazgatóság
támogatás biztosítása

2022.03.08

Oracle E-business Suite alkalmazás fejlesztési
feladatainak ellátásához szükséges szakértői
támogatás biztosítása

Informatikai igazgatóság

közbeszerzés

Office 365 licence éves lekötése

FŐKERT Kertészeti
Divízió

beszerzés

Dolgozók részére évvégi
köszönetnyilvánításként egységes
ajándékcsomag beszerzése

PR és kommunikációs
igazgatóság

közbeszerzés

Univerzális traktor alapú gép, rézsűjárási
képességgel, fűnyíró adapterrel beszerzése

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

közbeszerzés

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ belül 45 ha
zöld felület karbantartása.

2022.03.23

Törzscsuklós rakodógép beszerzés

Hulladékkezelési és
hasznosítási
Igazgatóság

közbeszerzés

A rakodógépek az anyagok rövid távon történő, gyors és
hatékony anyagmozgatásánal eszközei, melyek a Pusztazámori
Regionális Hulladékkezelő Központ komposztálási
tevékenységének elsődleges kiszolgáló gépei. A komposztálási
tevékenységekhez minimálisan 3 db nagy teljesítményű
rakodógép folyamatos működése szükséges.

2022.03.23

Vízhordás és tűzcsaphasználat közterülettisztántartási és egyéb feladatokhoz

Köztisztasági
igazgatóság

beszerzés

Távhővezetéki mélyépítési tevékenységekhez
szükséges ömlesztett anyagok beszerzésére

Távhőfenntartási
igazgatóság

beszerzés

Hőközponti kontroller beszerzése

Műszaki szolgáltatási
osztály

közbeszerzés

Office 365 130 db licence éves lekötése. (2022. július 1-jétől,
2023. június 30-ig)
Hazai gyártású élelmiszerekből azonos tartalmú, a dolgozók
részére kiosztott karácsonyi ajándékcsomag összeállítása,
egyesével csomagolva és leszállítása a BKM budapesti
telephelyeire.

Vízhordás és tűzcsaphasználat közterület-tisztántartási és
egyéb feladatokhoz.
A BKM Nonprofit Zrt. távhővezetékein saját erőforrással végzett
mélyépítési tevékenységhez szükséges ömlesztett anyagok
(homok, termőföld, töltő sóder, múrva) beszerzésére
keretszerződés megkötése.
A BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Divízió tulajdonában lévő
hőközpontokban a távfelügyeleti rendszer végpontjai azok az
elektronikus szabályozók, amelyek a hőközpont irányítását
végzik. Ezeket az eszközöket nevezzük kontrollereknek.

2022.03.08

2022.03.08

2022.03.23

2022.03.23

2022.03.23

Leser típusú biztonsági szelepek javítása (8 db
szelep + 1 db vezérlő berendezés )

Erőművi igazgatóság

beszerzés

A dob és túlhevítő biztonsági szelepek, valamint ezek vezérlő
berendezése a kazánok biztonságos üzemeltetéséhez
szükségesek. 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 a
vezérlés hatására a szelepek zárt állapotba kerülnek. A
szelepek karbantartása biztonsági és üzembiztonsági
szempontból egyaránt alapvető feladat.

CERA kerámiabetétes gömbcsapok beszerzése

Erőművi igazgatóság

beszerzés

A kerámiabetétes gömbcsapok a füstgáztisztító rendszer
mésztej adagoló berendezésének nyomásszabályozását végző
szerelvények. Meghibásodásuk esetén nem megfelelően
szabályozható a mésztej adagolás, ami a hatóságilag
szabályozott emissziós értékek túllépését okozhatja.

2022.03.23

2022.03.23

2022.03.23

Ledes armatúrák beszerzése

Erőművi igazgatóság

közbeszerzés

A Hulladékhasznosítási Üzem üzemi- és füstgáztisztító
épületében lévő meghibásodott és elavult fénycsöves
világítótesteinek cseréje azért szükséges, mert műanyag
alkatrészeik, búráik elporladtak, javításuk már nem lehetséges.
A helyettük felszerelendő porszórt alumínium-üveg lámpatestek
tartósak és energiatakarékosak. A 600 db fényforrás cseréje a
funkcionális előnyök mellett számottevő energiamegtakarítást is
jelent.

Lerakótér III. ütem tervezése(Pusztazámor)

Fejlesztési és beruházási
igazgatóság

közbeszerzés

Lerakótér III. ütem tervezése. (Pusztazámor)

2022.03.23

BKM vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető
tisztségviselők felelősségbiztosítása) és
csoportos személybiztosítási szolgáltatások
beszerzése

Jogi igazgatóság

közbeszerzés

A BKM működésnek elengedhetetlen része a vagyonra, az
emberállományra és a tevékenységi felelősségre kiterjedő
biztosítások megléte.

2022.03.23

CASCO és a kötelező gépjármű felelősség
biztosítás szolgáltatások beszerzése

Jogi igazgatóság

közbeszerzés

A BKM működésnek alapfeltétele a KGFB biztosítás megléte, a
CASCO biztosítás a felelős vagyongazdálkodás szempontjából
indokolt és szükséges.

2022.03.23

Általános BKM-IT üzemeltetési támogatás 12
hónapra

Informatikai igazgatóság

beszerzés

Általános BKM-IT üzemeltetési támogatás 12 hónapra.

2022.03.23

SAP NAV-in-line alkalmazás bevezetése

Informatikai igazgatóság

beszerzés

Egy olyan alkalmazás beszerzése és implementálása, amely
SAP rendszerhez illeszthető, és képes a NAV oldaláról letölteni
egy meghatározott adószámra vonatkozóan a NAV-hoz
beérkezett, az érintett Társaság részére kiállított számlákat.

2022.03.23

közbeszerzés

Keretszerződés BKM Ingatlanüzemeltetés önerős munkák
ellátásához szükséges anyagok (pl.építőanyag,
hidegburkolatok,ajtók,panelek stb.)

2022.03.23

közbeszerzés

Üzemszerű működéshez elengedhetetlen. 2022. I. negyedéves
csatlakozási kérelem.

2022.03.23

BKM szinten építőmesteri anyagok beszerzése

Gépjármű üzemanyag beszerzése (tartályos) 2022. II. negyedéves csatlakozási kérelem

Infrastrukturális
Szolgáltatások
Igazgatóság
Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság
Gépjármű logisztikai
osztály

Munkaerő kölcsönzés, munkaerő közvetítés és
munkásszállás biztosítása

HR igazgatóság

közbeszerzés

Tisztítószer és fertőtlenítőszer beszerzése
(keretszerződés)

Infrastrukturális
szolgáltatások
igazgatóság

közbeszerzés

A témával kapcsolatos megkereséseket a sajto@budapestikozmuvek.hu e-mail címen fogadjuk.

Munkaerő kölcsönzés, munkaerő közvetítés és munkásszállás
biztosítása.
Tisztítószer beszerzése keretszerződés 24 hónapra vagy
keretösszeg kimerüléséig. (FŐTÁV; FŐKERT és a BTI
telephelyek takarításához szükséges tisztítószerek, központi
telephely higiéniai termékek beszerzése, fizikai állomány
tisztítószer csomag juttatása)

2022.03.23

2022.03.23

