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sorszám Közbeszerzés tárgya 
 

Eljárásrend 
 

Eljárásfajta CPV kód 
Becsült érték: 

(nettó Ft) 

A közbeszerzési 
eljárás tervezett 

megindítása 
(negyedév) 

1. 
Donáti u. 2. és Úri utca 14. szám alatti 

épület felújításának teljeskörű 
kivitelezése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 118 800 000,- Ft II. negyedév 

2. 

Budapest I. kerület Döbrentei utca 17. 
számú műemléki védelem alatt álló 
(hrsz.: 6255) lakóépület részleges 

felújításának teljeskörű kivitelezése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 32 734 013,- Ft II. negyedév 

3. 

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó 
és Szolgáltató Szervezet fenntartásában 

működő intézmények részére földgáz 
energia szállítása 

uniós nyílt 

 

09123000-0 

 

22 487 135,- Ft III. negyedév 

4. 

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és GAMESZ 
kezelésében lévő önkormányzati épültek, 

lakások, helyiségek, intézmények 
hibaelhárítási munkáinak elvégzése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 60 000 000,- Ft IV. negyedév 

5. 

A Budapest, I. kerület Úri utca 58. szám 
alatti házasságkötő-terem 

tetőszerkezetének felújítása, héjjalás és 
bádogosmunka, valamint a szükséges 
építési és szerelési munkák elvégzése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 24 900 000,- Ft I. negyedév 

6. 

Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat fenntartásában működő 

óvodák, általános- és középiskolák, a 
nyári napközis tábor, valamint felnőtt 
szociális intézmények közétkeztetési 

feladatainak ellátása 

nemzeti nyílt  55500000-5 367 714 881,- Ft III. negyedév 



 

 

 

7. 

Budapest I. kerület, Dísz tér 3. számú 
épületben személyfelvonó beépítése, a 

kapcsolódó építési-szerelési munkák 
elvégzése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45300000-0 19 291 339,- Ft IV. negyedév 

8. 

A Budapest. I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és az 

Ajánlatkérő kezelésében lévő 
önkormányzati épületek őrzésvédelmi 

feladatainak ellátása 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

79713000-5 19 705 400,- Ft IV. negyedév 

9. 

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és a 

GAMESZ kezelésében lévő 
önkormányzati lakóépületekben és az 

épületek előtti járdaszakaszokon (133 db. 
épület a mellékelt címlista szerint) 

takarítási feladatok ellátása 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

90900000-6 24 970 000,- Ft IV. negyedév 

10. 

1 db út- és járda takarítógép szállítása, 
valamint meglévő Applied Sweepers 525 

takarítógéphez szükséges kiegészítők 
szállítása 

nemzeti nyílt 34114000-9 27555000,- Ft III. negyedév 

11. 

Budapest I. kerület Derék u. 16/b., Úri 
utca 13., 38 és 58. szám alatti ingatlanok 
homlokzati és tetőfelújítási munkáinak 

kivitelezése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 142 555 864,- Ft II. negyedév 

12. 

A Budapest I. kerület, Döbrentei u. 9. 
szám alatti, illetve Apród u. 10. szám 

alatti épület (Virág Benedek-ház) kijelölt 
szerkezeteinek, valamint pinceszinti- és 

terasz szerkezeteinek utólagos 
szigetelési- és járulékos munkáinak 

elvégzése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 54 121 380,- Ft IV. negyedév 

13.  

A Kosztolányi Dezső Gimnázium (1012 
Budapest, Attila út 135.) épülete 

nyílászáróinak cseréje és a kapcsolódó 
építési-szerelési munkák teljeskörű 

kivitelezése 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) bek. a) 
pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
eljárás 

45000000-7 26 695 500,- Ft II. negyedév 


