BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

1.

Geolokációs elemzések: Mobilcella vagy
telefon GPS adatok alapján a főváros
térségi napi mozgások, utazási módok,
lakhelyek és munkahelyek eloszlásának
azonosítása. Grafikus ábrázolások,
dashboard.

Mobilcella
vagy telefon
GPS adatok
alapján a
főváros
térségi napi
mozgások,
utazási
módok,
lakhelyek és
munkahelyek
eloszlásának
azonosítása.
Grafikus
ábrázolások,
dashboard.

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján írásbeli
konzultáció

2020. február

2020. Első
negyedév

2.

Projekt könyvvizsgálói feladatok
ellátásának beszerzése (WUG; Kemény
Ferenc; 2019. évi Szakmai
feladatellátás; Multifunkcionális csarnok
megvalósítása)

Könyvvizsgál
ói feladatok
ellátása - a
Támogatási
szerződések
ellenőrzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

3.

4.

Kommunikációs feladatok elvégzése a
,,H5-H6/H7 vonalak összekötése - az
észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút
fejlesztésének előkészítése" kiemelt
projektben"

A
,,Kommunikó
ciós
feladatok
elvégzése a
,,H5-H6/H7
vonalak
összekötése
- az északdéli vórosielővárosi
gyorsvasút
fejlesztéséne
k
előkészítése"
kiemelt
projektben"

Multifunkcionális csarnok beruházással
kapcsolatos környezetvédelmi
tanácsadás (keretszerződés)

Multifunkcion
ális csarnok
beruházássa
l kapcsolatos
környezetvé
delmi
tanácsadási
feladatok
kapcsolódó
szolgáltatáso
k
teljesítésével

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Közbeszerzési
értékhatár alatti
beszerzések
eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Második
negyedév

5.

6.

Önkormányzati finanszírozási modellek
kutatás

Budapest és
kerületeinek
költségvetési
elemzése.
Legalább 5
releváns
benchmark
város
gazdálkodás
ának
elemzése.
Bevételi és
kiadási oldal
bemutatása,
elemzése,
ezek alapján
javaslatok,
lehetőségek
megfogalma
zása.

Sportpiaci know-how, adatvásárlás

A
Nemzetközi
Sportpályáza
tok
Főigazgatós
ág szakmai
munkájának
eredményes
ségéhez
szükséges
önálló, a piac
számára
érthető és
konzisztense
n megjelenő
átfogó
márkastratég
iával és
arculatkészít
éssel
kapcsolatos
feladatok
ellátása.

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján írásbeli
konzultáció

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

7.

8.

9.

Eseménytervezői, mérnöki tanácsadás

A
Nemzetközi
Sportpályáza
tok
Főigazgatós
ág
alapfeladatá
hoz
kapcsolódó
pályázati
munkák
sikerességén
ek
alátámasztás
ához
szükséges
sportspecifik
us tervezési
feladatok
elvégzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Atlétikai VB sportszakmai tanácsadó
feladatok ellátása

Az Atlétikai
VB
sportszakmai
tanácsadó
feladatainak
ellátása

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Tervezési szerződés a H6/H7 HÉV
vonalak korszerűsítése és
meghosszabbítása a Kálvin térig
engedélyezési terv, kiviteli terv és
kapcsolódó tenderdokumentáció
elkészítésére

Tervezési
szerződés a
H6/H7 HÉV
vonalak
korszerűsíté
se és
meghosszab
bítása a
Kálvin térig
engedélyezé
si terv,
kiviteli terv
és
kapcsolódó
tenderdokum
entáció
elkészítésére

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

10.

11.

Tervezési szerződés a H5 HÉV vonal
korszerűsítése engedélyezési terv,
kiviteli terv és kapcsolódó
tenderdokumentáció elkészítésére

Tervezési
szerződés a
H5 HÉV
vonal
korszerűsíté
se
engedélyezé
si terv,
kiviteli terv
és
kapcsolódó
tenderdokum
entáció
elkészítésére

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány és költség-haszon elemzés
készítése az észak-déli városi-elővárosi
gyorsvasút fejlesztésére

Részletes
Megvalósíth
atósági
Tanulmány
és költséghaszon
elemzés
készítése az
észak-déli
városielővárosi
gyorsvasút
fejlesztésére

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

12.

A BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt. feladatkörébe utalt egyes
projektek megvalósításához kapcsolódó
kommunikációs és
rendezvényszervezési feladatok ellátása

Az Új Duna
Híd, az Új
Puskás
Aréna
valamint az
UEFA 2020
labdarúgó
Európa
Bajnokság
létesítményf
ejlesztéséhe
z kapcsolódó
kommunikáci
ós feladatok,
valamint az
egyéb adhoc
felmerülő
kormánybizt
os ás
államtitkár
tervékenysé
glhez
köthető
egyéb
kommunikáci
ós és
rendezvénys
zervezési
feladatok

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján írásbeli
konzultáció

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

13.

14.

15.

Célszoftverek beszerzése bérleti
konstrukcióban

Célszoftvere
k beszerzése
bérleti
konstrukciób
an: TERC 4
db, AutoCAD
13 db,
ArchiCAD 24
db,
CorelDraw 3
db, Adobe
csomag 40
db, AutoCAD
Civil 3D 1
db, Adobe
Acrobat pro
8 db

Üzleti notebook és mérnöki notebook
beszerzés

Üzleti
notebook 53
db, Mérnöki
notebook 15
db

Kiemelt nemzetközi sportesemények
megpályázásához szükséges on-line
regisztrációs rendszer megtervezése és
kivitelezése

Kiemelt
nemzetközi
sportesemén
yek
megpályázás
ához
szükséges
on-line
regisztrációs
rendszer
megtervezés
ével és
kivitelezésév
el
kapcsolatos
feladatok
ellátása

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

16.

Részletes Megvalósíthatóság
Tanulmány készítése

Részletes
megvalósíth
atósági
tanulmány
készítése a
Nyugati
pályaudvar
és Déli
pályaudvar
térségét
összekötő
vasúti alagút
létesítésének
,a
fejpályaudva
rok és
budapesti
vonalszakas
zok
fejlesztéséne
k, Budapest
vasúti
átjárhatóság
ának és a
vasútüzem
működési
körülményei
fejlesztéséne
k
vonatkozásá
ban

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

17.

18.

Könyvvizsgálói feladatok ellátása a
„H5–H6/H7 vonalak összekötése – az
észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút
fejlesztésének előkészítése” című, IKOP3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú
kiemelt projektben

Könyvvizsgál
ói feladatok
ellátása a
„H5–H6/H7
vonalak
összekötése
– az északdéli városielővárosi
gyorsvasút
fejlesztéséne
k
előkészítése”
című, IKOP3.1.0-152019-00019
azonosító
számú
kiemelt
projektben

Kijelölt Szervezet (DEBO) feladatok
ellátása a H5–H6/H7 vonalak
összekötése – az észak-déli városielővárosi gyorsvasút fejlesztésének
előkészítése kiemelt projektben

Kijelölt
Szervezet
(DEBO)
feladatok
ellátása a
H5–H6/H7
vonalak
összekötése
– az északdéli városielővárosi
gyorsvasút
fejlesztéséne
k
előkészítése
kiemelt
projektben

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Első
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

19.

20.

21.

Tervellenőr és árszakértő mérnöki
szolgáltatás a H5–H6/H7 vonalak
összekötése – az észak-déli városielővárosi gyorsvasút fejlesztésének
előkészítése kiemelt projektben

Tervellenőr
és
árszakértő
mérnöki
szolgáltatás
a H5–H6/H7
vonalak
összekötése
– az északdéli városielővárosi
gyorsvasút
fejlesztéséne
k
előkészítése
kiemelt
projektben

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Vállalkozási keretszerződés a Társaság
feladatkörébe utalt sportesemény
megrendezésével összefüggő feladatok
kapcsán, rendezvényszervezési
feladatok, kommunikációs,
médiatervezési, valamint médiavásárlási
feladatok ellátására

A FIBA 3X3
kosárlabda
olimpiai
kvalifikációs
torna
rendezvénys
zervezési,
kommunikáci
ós valamint
médiatervez
ési és
médiavásárl
ási
feladatainak
ellátása

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján írásbeli
konzultáció

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

Általános mérnöki feladatok a
beruházások előkészítéséhez
kapcsolódóan

Általános
mérnöki
feladatok a
beruházások
előkészítésé
hez
kapcsolódóa
n

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

22.

23.

24.

A Recski Nemzeti Emlékpark beruházás
előkészítésével kapcsolatos műszaki
ellenőri és mérnök tanácsadói feladatok
ellátása

A Recski
Nemzeti
Emlékpark
beruházás
előkészítésé
vel
kapcsolatos
műszaki
ellenőri és
mérnök
tanácsadói
feladatok
ellátása

A Hortobágyi Deportálások Emlékhely
előkészítését célzó Megvalósíthatósági
Tanulmány és Üzemeltetési
Hatástanulmány Kidolgozása

A Hortobágyi
Deportálások
Emlékhely
előkészítését
célzó
Megvalósíth
atósági
Tanulmány
és
Üzemeltetési
Hatástanulm
ány
Kidolgozása

A Hortobágyi Deportálások Emlékhely
előkészítésével kapcsolatos műszaki
ellenőri és mérnök tanácsadói feladatok

A Hortobágyi
Deportálások
Emlékhely
előkészítésé
vel
kapcsolatos
műszaki
ellenőri és
mérnök
tanácsadói
feladatok

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

25.

26.

27.

28.

29.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhely
előkészítésével kapcsolatos
geotechnikai felmérés

A Hortobágyi
Deportálások
Emlékhely
előkészítésé
vel
kapcsolatos
geotechnikai
felmérés

Nemzeti
eljárásrend

Közbeszerzési
értékhatár alatti
beszerzések
eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Harmadik
negyedév

Xtrém Park tervezési feladatok
elvégzése

Xtrém Park
generálterve
zési
feladatok
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2023. Második
negyedév

Létesítménygazdálkodási stratégiaalkotás a Budapest Déli Városkapu
beruházás teljes területére vonatkozóan

Ingatlanhasz
nosítási és
létesítményü
zemeltetési
stratégiai
terv
készítésével
kapcsolatos
feladatok
elvégzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Első
negyedév

Diákváros I. ütem területének részégeti
feltárása

Diákváros I.
ütem
területének
részégeti
feltárásával
kapcsolatos
feladatok
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2022. Első
negyedév

A Nemzeti Atlétikai Központ elemeként a
fedett pályás atlétikai edzőcsarnok
terveinek elkészítése

A Nemzeti
Atlétikai
Központ
elemeként a
fedett pályás
atlétikai
edzőcsarnok
terveinek
elkészítése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2023. Első
negyedév

Az Észak-Csepelen található
műemlékvédelmi épületek új városképbe
illesztéséhez szükséges koncepciók,
tervek elkészítése.

KDVIZIG
műemléképü
letek új
városképbe
illesztéséhez
szükséges
koncepciók,
tervek
elkészítése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

Az Észak-Csepelen található bontandó
épületek felmérési tervei és bontási
dokumentáció készítése

Észak
Csepel
bontandó
épületek
bontási
dokumentáci
ójának
elkészítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2020. Második
negyedév

2021. Első
negyedév

A Masterplan tervezést követően az új
városrész egységes tájépítészeti
koncepcióját megvalósító tervező
kiválasztása Észak Csepel
vonatkozásában

Tájépítészeti
tervezési
feladatok
elvégzése
Észak
Csepel
vonatkozásá
ban

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2023. Negyedik
negyedév

33.

A Masterplan tervezést követően az új
városrész egységes tájépítészeti
koncepcióját megvalósító tervező
kiválasztása Diákváros vonatkozásában

Tájépítészeti
tervezési
feladatok
elvégzése a
Diákváros
vonatkozásá
ban

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2023. Negyedik
negyedév

34.

A Nagyvásártelep új funkciójához
kapcsolódó tervek elkészítése.

Nagyvásártel
ep tervezési
feladatainak
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2022. Első
negyedév

30.

31.

32.

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
egészét érintő revitalizációs program
terveinek elkészítése

RSD
revitalizációv
al
kapcsolatos
tervezési
feladatok
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2022. Második
negyedév

Budapest Déli Városkapu Fejlesztési
Programiroda - Kommunikációs
feladatok

Budapest
Déli
Városkapu
Fejlesztési
Programirod
aKommunikác
iós feladatok
ellátása

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

37.

Tervpályázatok szervezése (Diákváros,
Nagyvásártelep, Környezetrendezés
I.,II.)

"Tervpályáza
tok
szervezése
és
lebonyolítása
(Diákváros,
Nagyvásártel
ep,
Környezetre
ndezés I.,II.)"

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Második
negyedév

2020. Negyedik
negyedév

38.

A Masterplan tervezést követően a
Diákváros I. ütem létesítményeinek
tervezése

A Diákváros
I. ütem
létesítményei
nek
tervezése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Harmadik
negyedév

2022. Negyedik
negyedév

A Masterplan tervezést követő új kék és
zöld felületek kialakításának tervezése.

Wetland és
parképítés
tervezési
feladatok
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Negyedik
negyedév

2021. Második
negyedév

35.

36.

39.

40.

A Masterplan tervezés során javasolt új
RSD partvonal megvalósítása érdekében
szükséges tervező kiválasztása.

RSD
partkorrekció
tervezési
feladatok
elvégzése

Uniós eljárásrend

Nyílt eljárás

2020. Negyedik
negyedév

2021. Második
negyedév

