
(adatok Ft-ban)

 az eljárás 
megindításának tervezett 

időpontja (hó)

szerződés teljesítésének 
várható időtartama

 I. Árubeszerzés

Elektromos áram Közösségi
nyílt 

(közös ajánlatkérés)
                  63 000 000    szeptember 1 év

Gépjármű üzemanyag Közösségi
Központosított 
(186/2014 Kr.)

                  23 000 000    folyamatos 2 év

Földgáz Közösségi
nyílt 

(közös ajánlatkérés)
                  11 000 000    május 1 év

2016. április
lehetőség az MNV Zrt. által 

lefolytatott közös 
közbeszerzésben való 

részvételre

Ipari gáz (Nitrogén) nemzeti
nyílt

Kbt. 112. § (1) b)
                  20 000 000    április 2 év

IT hardver beszerzés Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                   15 000 000    március 1 év

IT szoftverbeszerzés Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                   15 000 000    március 1 év

Szoftver licencek Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                   10 000 000    március 1 év

Ajándéktárgyak és nyomdai termékek nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   10 500 000    március 2 év
Laboreszközök nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   20 000 000    április 1 év
Mobil gázkromatográfiás mérésekre alkalmas eszköz 
beszerzése nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                     9 500 000    április 1 év

Közlekedési adatbázis nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   10 000 000    április 2 év

IT hardver beszerzés (GINOP 221) Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                     4 000 000    március 1 év

IT szoftver beszerzés (GINOP 221) Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                     5 000 000    március 2 év

Elektronikus szerelési anyagok nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                     8 000 000    április 1 év
Kutatási eszközök nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   15 000 000    április 1 év

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus Becsült érték
(Ft-ban)
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 Időbeli ütemezés

Módosítás időpontja és 
indoka
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Lézersugár-forrás Közösségi nyílt                   80 000 000    június 1 év
2016. március

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Térinformatikai támogatású logisztikai szoftver nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                     9 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Labor és félüzemi kemence Közösségi nyílt                 181 000 000    június 1 év

2016. május
előre nem látható, újonnan 

felmerült igény                      
2 sorban szerepelt, ezek 
összevonásra kerültek

Dinamikus folyamat elemző, gyártáslogisztikai 
szoftver 

nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   14 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Különböző fém, műanyag és egyéb alapanyagok nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   16 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Flex Automatika: 105 robotot érintő ethernet 
hálózatba kötésére és feldolgozó szerver 
telepítésére

nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                     8 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Különböző fém, műanyag és egyéb alapanyagok nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   13 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Moldflow műanyag gyártástechnológia modellező 
rendszer 0270_BAY-ENG_Moldflow_FEA

Közösségi nyílt                   35 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Digimat műanyag anyagfejlesztési modellező 
rendszer 0274_BAY-ENG_Digimat_FEA 

Közösségi nyílt                   35 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Moldflow műanyag gyártástechnológia modellező 
rendszer 0273_BAY-ENG_Moldflow_MNT_FEA

Közösségi nyílt                   16 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Digimat műanyag anyagfejlesztési modellező 
rendszer  0275_BAY-ENG_Digimat_MNT_FEA - 

Közösségi nyílt                     2 500 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény
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NX 3D CAD fejlesztőrendszer NX 3D CAD 
fejlesztőrendszer 

Közösségi nyílt                   31 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Mérőműszer nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   13 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Gépészeti és elektronikai alkatrészek nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   16 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Többtestdinamikai szoftver nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   32 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Automata beültetőgép ellenőrző rendszer NYÁK 
tervekhez 

nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   32 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Tribológiai vizsgáló nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   52 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

ICP- atomemissziós spektrometria nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   30 000 000    november 1 év 2016. október        Évközben 
új elnyert pályázat

 Elektrodinamikus Anyagvizsgáló Berendezés nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   44 000 000    október 1 év 2016. október        Évközben 
új elnyert pályázat

sertés takarmánykiegészítő anyag előállítására 
alkalmas, integrált alga-biomassza és gabonacsíra 
termelésére szolgáló berendezés, valamint a 
berendezés működtetésének felügyeletét célzó 
szolgáltatás beszerzése 

Közösségi nyílt                   50 000 000    november 1 év 2016. október        Évközben 
új elnyert pályázat

 I. Árubeszerzés összesen            948 500 000    
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 II. Építési beruházás

Karbantartás, felújítás nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                16 000 000    április

 II. Építési beruházás összesen              16 000 000    

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Mobil Távközlés közösségi Központosított                     8 000 000    január 1 év
Oktatás-képzés nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   15 000 000    június 1 év
Rendezvényszervezés nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   12 000 000    április 1 év
Tanácsadás, szakértői szolgáltatás nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   15 000 000    március 1 év
Utazásszervezés közösségi Központosított                   14 000 000    folyamatos 2 év

Média megjelenési szolgáltatás Közösségi/Nemzeti Központosított /nyílt                   17 000 000    március 1 év

Reklám-ajándéktárgyak beszerzése nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   10 000 000    január 2 év
Igénybevett mérnöki szolgáltatás nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   15 000 000    március 2 év

Igénybevett kivitelezői szolgáltatás nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   20 000 000    március 2 év

Törésteszt nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   12 000 000    március 2 év
Vizsgálati szolgáltatás nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   20 000 000    március 2 év

Robot-x pilot rendszer nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   10 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Bioanyagok fejlesztése, biopolimerek erősítése, 
technológia kidolgozása

Közösségi nyílt                   44 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Súlycsökkentett bioanyagok előállítása kontrolállt 
habosítással 

Közösségi nyílt                   42 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény
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Lézer berendezéshez kapcsolódó hegesztési 
kísérletek, A BZN pásztázó fejes  rendszeréhez 
illeszthető remote welding  kísérletek

nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   22 000 000    június 1 év
2016. május

előre nem látható, újonnan 
felmerült igény

Agilent kromatográfiás berendezések karbantartása 
és a hozzá kapcsolódó alkatrészek és fogyóeszközök 
beszerzése

nemzeti Kbt. 112. § (1) b)                   30 000 000    október 1 év 2016. október        Évközben 
új elnyert pályázat

 III. Szolgáltatás-megrendelés összesen            306 000 000    

IV. Építési koncesszió

IV. Építési koncesszió összesen                             -      

V. Szolgáltatási koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió összesen                             -      

Mindösszesen         1 270 500 000    
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