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Budapesti Corvinus Egyetem 
2022. évi közbeszerzési terve 

1. sz. módosítás  

  Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezet mennyisége 
Közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

Közbeszerzési 
eljárás 
fajtája 

Közbeszerzési 
eljárás 

indításának 
tervezett időpontja 

Szerződés tervezett 
időtartama 

vagy 
Teljesítés határideje 

1. 

A Budapesti Corvinus Egyetem 
Kinizsi Kollégium és a 

Testnevelési- és Sportközpont az 
épületegyüttesében a 

karbantartási feladatainak 
ellátása 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kinizsi Kollégiumában valamint Testnevelési 

és Sportközpontjában 
(összesen 6557 nm-en) 

épület műszaki üzemeltetési, 
egyéb karbantartási, hibaelhárítási, javítási továbbá udvarosi munkák 

ellátása 

uniós eljárásrend nyílt eljárás 2022. Q1 1 év 

2. 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kinizsi Kollégiumában valamint 

Testnevelési és 
Sportközpontjában takarítási 

feladatok ellátása 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kinizsi Kollégiumában valamint Testnevelési 

és Sportközpontjában 
(összesen 5557 nm-en) takarítási feladatok, 1534 nm-en ablaktisztítási feladatok 

ellátása 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q1 1 év 

3. 
Budapesti Corvinus Egyetem – 

Sóház északi oldalának komplett 
felújítási munkái 

~2400 m2-en építőmesteri gépészeti és elektromos munkák elvégzése 
nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q1 2022. Q3 

4. 
Arculati elemeket tartalmazó 

logózott termékek és felülnyomás 

Adásvételi keretszerződés keretében különféle marketingtermékek beszerzése és 
felülnyomása a műszaki leírásban részletezettek szerint az alábbi tételekben, a 

tervezett mennyiség 1 évre 23620 db 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q1 2 év 

5. 
Utazással kapcsolatos 

szolgáltatások 
utazási szolgáltatások megrendelése nettó 100 millió Ft keretösszeg erejéig uniós eljárásrend  nyílt eljárás 2022. Q4 3 év 

6. Nyomdai szolgáltatások nyomdai szolgáltatások megrendelése nettó 70 millió Ft keretösszeg erejéig uniós eljárásrend  nyílt eljárás 2022. Q4 3 év 

7. Catering szolgáltatások catering szolgáltatások megrendelése nettó 70 millió Ft keretösszeg erejéig uniós eljárásrend  nyílt eljárás 2022. Q1 3 év 

8. 
Klíma- és szellőzőberendezések 

karbantartása 
A Budapesti Corvinus Egyetem két épületében működő klímaberendezések 

karbantartása és javítása 
uniós eljárásrend  nyílt eljárás 2022.Q2 3 év 

9. Telefon, mobiltelefon, adatátvitel 
mobil távközlési szolgáltatások megrendelése nettó 60 millió Ft keretösszeg 

erejéig 
központosított 

eljárásrend 
központosított 2022.Q1 2 év 

10. 
Sóház északi oldal 

oktatástechnikai és IT 
alaphálózati felújítás 

A Sóház épületében 14 db terem oktatástechnikai fejlesztése 
nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022.Q2 2022. Q3 

11. Diákfoglalkoztatás ~ 100 diákmunkás foglalkoztatása évente uniós eljárásrend nyílt eljárás 2022. Q2 3 év 

12. 
Hálózati eszközök beszerzése 

RRF-2.1.2-21-2022-00034 
projekt keretében 

371 db hálózati eszköz és 12 hónap gyártói támogatás beszerzése 
központosított 

eljárásrend 
központosított 2022. Q2 1 év 

13. 
Vízgépek bérbeadása és 

kapcsolódó szolgáltatások 
teljesítése 

~ 50 db vízgép és 726 db szódapalack bérlése és kapcsolódó szolgáltatások 
teljesítése  

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q3 3 év 
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14.  
Biztosítási szolgáltatások 

beszerzése 
42.987.361.803,- Ft vagyonérték 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q3 1 év + 1év opcionális 

15. 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Akadémiai Kiválóság 

Programjának informatikai és 
tanácsadói beszerzése 

~ 22750 órakeret erejéig 
központosított 

eljárásrend 
központosított 2022. Q2 18 hónap 

16.  
Terméktámogatási és 

termékfejlesztési szolgáltatások 
beszerzése 

~ 7092 órakeret erejéig 
központosított 

eljárásrend 
központosított 2022. Q3 1 év 

17. 
Ménesi Campus 

eszközbeszerzései - RRF-2.1.2-21-
2022-00034 projekt keretében 

- uniós eljárásrend nyílt eljárás 2022. Q4  1 év 

18. 
Neptun fejlesztése - RRF-2.1.2-

21-2022-00034 projekt 
keretében 

~ 15030 órakeret erejéig 
tárgyalásos 

eljárás 
hirdetmény közzététele 

nélküli 
2022. Q4 1 év 

19. 
Rendezvénytechnikai eszközök 

bérlése 
38.000.000,- Ft keretösszeg erejéig 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 
2022. Q4 2 év+1 év opcionális 

       

                               2022.09.22. 
 

  
    

                                       
                                                                                                                ………………..………………….……………… 
                                                                                                                       Dr. Domahidi Ákos   
                                                                                                                                  kancellár                                                                          
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