
 az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja

szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

Mobil laboratoriumok és diagnosztikai eszközök beszerzése
38900000-4 Különféle értékelő- vagy 

vizsgálóeszközök

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A. § 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.06.
A szerződés 

megkötésétől számított 
30 nap

nem

 II. Építési beruházás

 III. Szolgáltatás-megrendelés

A Zöldenergetikai Felmérések Projekt (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0015 azonosítószámú „E-menedzsment (E-MEN)” részprojekt, a KEOP 7.9.0/12-2013-0016 
azonosítószámú „Termékpálya alapú modellek (TPM)” részprojekt, a KEOP 7.9.0/12-2013-0017 azonosítószámú „Energia térkép (E-térkép)” részprojekt, a KEOP 7.9.0/12-

2013-0034 azonosítószámú „Zöldgazdaság fejlesztési és éghajlatvédelmi (ZMP)” részprojekt, és a KEOP 7.9.0/12-2013-0035 azonosítószámú „Fenntartható települési 
energiamodellek (FTM)” részprojekt megvalósítása vállalkozási szerződések keretében 5 részajánlatban az alábbiak szerint:

1. részajánlat:
Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0015 azonosítószámú „E-menedzsment (E-MEN)” részprojekt megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében.
2. részajánlat:

Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0016 azonosítószámú „Termékpálya alapú modellek (TPM)” részprojekt megvalósítása 
vállalkozási szerződés keretében.

3. részajánlat:
Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0017 azonosítószámú „Energia térkép (E-térkép)” részprojekt megvalósítása vállalkozási 

szerződés keretében.
4. részajánlat:

Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0034 azonosítószámú „Zöldgazdaság fejlesztési és éghajlatvédelmi (ZMP)” részprojekt 
megvalósítása vállalkozási szerződés keretében. 

5. részajánlat:
Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében a KEOP 7.9.0/12-2013-0035 azonosítószámú „Fenntartható települési energiamodellek (FTM)” részprojekt 

megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.
A nyertes ajánlattevő(k) által elvégzendő részletes feladatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza részajánlatonként.  

Mennyiég:
A Zöldenergetikai Felmérések Projektek (ZFP) keretében részajánlatonként ellátandó feladatok:

1. részajánlat – E-MEN:
- elemzések, tanulmányok készítése, támogatási konstrukciók és tervezetek kialakítása;

- 16.000 db állami épület energetikai veszteségfeltáró űrlapos primer felmérése, 563 db energiafogyasztási audit (225 településen); demonstrációs kutatás és 10 darab kisösszegű 
mintaprojekt megvalósítása;

- informatikai rendszer (fejlesztett vagy dobozos  vagy saját) tervezése, készítése/paraméterezése, tesztelése és bevezetése a felmérések, auditok, mintaprojektek támogatására;
- 16.000 kérdőív migrálása, - 19 megyei+1 budapesti 2 napos rendezvény, oktatás, kommunikáció bonyolítása; - oktatási anyagok, minta tantervek készítése; - monitoring 

rendszer kialakítása;
2. részajánlat – TPM:

- kistérségi tanulmány, biomassza és geotermikus elemzés, kistérségi fejlesztési koncepció készítése; - 900 darab primer adatfelvételi mélyinterjú készítése az LHH 
településeken; - 33 db LHH Kistérségi Energiagazdálkodási Stratégia és 3 db Energiagazdálkodási Program és mintaprojekt kidolgozása.- szekunder adatok migrálása, tisztítása;- 

33 darab LHH helyszínen workshopok rendezése;- oktatási anyagok, segédletek készítése; - támogatási konstrukciók és tervezetek kialakítása;
3. részajánlat – E-térkép:

- 5 db megújuló energiapotenciál (biomassza, geotermia, szélenergia, vízenergia, napenergia, megújuló energia projektek adatai) módszertana és primer felmérése;
- 224 db ágazati és térszerkezeti elemzések, módszertanok és tanulmányok készítése;  - térképészeti megújuló energia, beruházások és projekt adatbázis és meta-adatbázis 

71314300-5 Energiahatékonysági 
tanácsadó szolgáltatások 

71315300-2 Épületfelmérési 
szolgáltatások

71314000-2 Energetikai és azzal 
kapcsolatos szolgáltatások

79311000-7 Felmérési, közvélemény-
kutatási szolgáltatások

79311210-2 Telefonos közvélemény-
kutatási szolgáltatások

71354000-4 Térképkészítési 
szolgáltatások

71354100-5 Digitális feltérképezési 
szolgáltatások

72212326-0 Térképészeti szoftverek 
fejlesztésével kapcsolatos 

szolgáltatások
72211000-7 Rendszer- és felhasználói 
szoftverek programozási szolgáltatásai

80000000-4 Oktatási és képzési 
szolgáltatások

48612000-1 Adatbázis-kezelési 
rendszerek

48614000-5 Adatgyűjtő rendszerek
72311100-9 Adatkonvertálási 

szolgáltatások
72314000-9 Adatgyűjtési és -

egybevetési szolgáltatások
79952000-2 Rendezvényszervezési 

szolgáltatások

Kbt. Második Rész 
szerinti közösségi 

eljárásrend

Közösségi 
nyílt eljárás

Eljárás megindítsának 
napja: 2015.02.24. 

(TED - 2015/S 040-
068718)

A szerződés 
megkötésétől számított 
200 nap, de legkésőbb 

2015.12.31-ig

nem

KÖZBESZERZÉSI TERV   2015.

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége   CPV kód
Irányadó 

eljárásrend
  Tervezett 

eljárási típus

 Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére?



Otthon melege programokhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés.
Egy alkalommal egy helyszínen betanítás legfeljebb 5 kulcsfelhasználó részére, mennyisége: 2 modul

72212517-6 IT-szoftverfejlesztési 
szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás

2015.03.13
a szerződés 

megkötésétől számított 
11 hét

nem

Projektmenedzsment /nem beruházás/ minőségbiztosítás
79421100-2 Projekt felügyeleti 
szolgáltatások, kivéve az építési 

munkák vezetését

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A § 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Projektmenedzsment /nem beruházás/ általános menedzsment
79421000-1 Projektvezetői 

szolgáltatások, kivéve az építési 
munkák vezetését

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A § 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Balatonőszöd (Megnevezése: Erzsébet Szálloda Balatonőszöd, Címe: 8637 Balatonőszöd, Hárs utca 11.) energetikai felmérések elvégzése
71314000-2 Energetikai és azzal 

kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

A Kbt. 18. § 
(3) 

bekezdésének 
alkalmazásával 
a Kbt. 122/A § 

szerinti 
hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Siófok (Megnevezése: Erzsébet Szálloda Siófok, Címe: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.) energetikai felmérések elvégzése
71314000-2 Energetikai és azzal 

kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

A Kbt. 18. § 
(3) 

bekezdésének 
alkalmazásával 
a Kbt. 122/A § 

szerinti 
hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Zánka (Megnevezése: Erzsébet Üdülőközpont Zánka, Címe: 8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai felmérések elvégzése
71314000-2 Energetikai és azzal 

kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

A Kbt. 18. § 
(3) 

bekezdésének 
alkalmazásával 
a Kbt. 122/A § 

szerinti 
hirdetmény 
nélküli nyílt 

eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Balatonőszöd (Megnevezése: Erzsébet Szálloda Balatonőszöd, Címe: 8637 Balatonőszöd, Hárs utca 11.) energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan 
kiírások elkészítése. Költségbecslések, változatelemzések elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció 

műszaki leírásainak elkészítése. Feltételes közbeszerzés lebonyolításában való részvétel, műszaki szakértői támogatás

71314000-2 Energetikai és azzal 
kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Második 
része szerinti 

közösségi 
eljárásrend

Közösségi 
nyílt eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Siófok (Megnevezése: Erzsébet Szálloda Siófok, Címe: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.) energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan kiírások 
elkészítése. Költségbecslések, változatelemzések elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció műszaki 

leírásainak elkészítése. Feltételes közbeszerzés lebonyolításában való részvétel, műszaki szakértői támogatás

71314000-2 Energetikai és azzal 
kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Második 
része szerinti 

közösségi 
eljárásrend

Közösségi 
nyílt eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

Zánka (Megnevezése: Erzsébet Üdülőközpont Zánka, Címe: 8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan kiírások elkészítése. 
Költségbecslések, változatelemzések elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásainak 

elkészítése. Feltételes közbeszerzés lebonyolításában való részvétel, műszaki szakértői támogatás

71314000-2 Energetikai és azzal 
kapcsolatos szolgáltatások

Kbt. Második 
része szerinti 

közösségi 
eljárásrend

Közösségi 
nyílt eljárás

2015.05. 2015.10.30 nem

kialakítása és kb. 420.000 szekunder adatpont migrációja, tisztítása; - 20.000 nagymintás adatfelvétel - térinformatikai megjelenítő felület tervezése, kialakítása, tesztelése és 
bevezetése; - a térinformatikai adatkarbantartó rendszerrel létrehozott térképi adatbázisok webes vékony kliens felület felé történő publikálása az INSPIRE (2007/2/EC) elvek 

figyelembe vételével; - tájékoztató anyagok összeállítása, disszemináció kezelése, kommunikáció bonyolítása;
4. részajánlat - ZMP:



Gázellátás
65210000-5 Gázellátás, 

gázszolgáltatás

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás

2015.09.01 2015. 07. 01-től 1,5 év nem

Vállalkozási szerződés keretében takarítási feladatok ellátása az ÉMI központi telephelyén és a Szentendre Ipari Park, Tűzvédelmi Laboratórium területén 90910000-9 Takarítási szolgáltatások
Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás

2015.06
szerződés időtartama: 2 

év
nem

 Őrzés-védelem feladatai
79710000-4 Őrzési szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás

2015.06.
szerződés időtartama: 1 

év
nem

Marketingszolgáltatás (PR és marketing feladatok:branding, sajtórendezvény, kommunikációs felkészítés, belső kommunikáció, hírlevelek, grafikai tervezés- arculati kézikönyv 
létrehozása, honlap létrehozás és működtetés, stb) 

79340000-9 Hirdetési és 
marketingszolgáltatások, 79822500-7 

Grafikai tervezési szolgáltatások, 
72413000-8 Weboldal tervezési 

szolgáltatások

Kbt. Harmadik 
része szerinti 

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) 

pontja szerinti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás

2015.05 2015.12.31 nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió


