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1.
Takarítás a B.-A.-Z. MRFK 2 épületében
(3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. és 3526
Miskolc, Szeles utca 73.)

1.3527
Miskolc,
Zsolcai kapu
32. (I.
objektum)
Takarítandó
alapterület
összesen:6.5
00 m2, az
alábbiak
szerint:
Irodák:
3.097,25 m2
Tárgyalók:
250,25 m2
Termek:
185,25 m2
Teakonyha:
100,1 m2
Közlekedők,
folyosók,
lépcsőházak:
1885 m2
Szociális
helyiségek
(öltöző,WC,
zuhanyzó):
552,5 m2
Irattárak:
150,15 m2
Raktárak:
139,75 m2
Tárolók:
139,75 m2
Takarítandó
ablakfelület:1
.204 m2
Takarítandó
üvegezett
ajtófelület:
183 m2
2.3526
Miskolc,
Szeles u. 73.
(II. objektum)
Takarítandó

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. július 2022. Második
negyedév



alapterület
összesen:4.2
24 m2, az
alábbiak
szerint:
Irodák
2541,58 m2
Tárgyalók:
100,95 m2
Teakonyha:
157,97 m2
Közlekedők,
folyosók,
lépcsőházak:
1055,15 m2
Szociális
helyiségek
(öltöző, WC,
zuhanyzó):
236,96 m2
Irattárak:
52,8 m2
Raktárak:
35,9 m2
Tárolók:
42,66 m2
Takarítandó
ablakfelület:
650 m2
Takarítandó
üvegezett
ajtófelület:
92 m2

2. Gépjármű üzemanyag beszerzése 1.
negyedévre (lebonyolító a KR)

Szükség
szerint Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

3. Gépjármű üzemanyag beszerzése 2.
negyedévre (lebonyolító a KR)

Szükség
szerint Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Második
negyedév

2021. Második
negyedév



4. Gépjármű üzemanyag beszerzése 3.
negyedévre (lebonyolító a KR)

Szükség
szerint Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

5. Gépjármű üzemanyag beszerzése 4.
negyedévre (lebonyolító a KR)

Szükség
szerint Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Negyedik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

6. Egységes földgáz energia beszerzése
2021. 10. 01-től (lebonyolító a KR)

850.000
köbméter Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. június 2022. Első

negyedév

7. Egységes villamos-energia beszerzése
2022. 01. 01-től (lebonyolító a KR)

1.800.000
kW/h Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2021. június 2022. Első

negyedév

8. Papíripari termékek beszerzése 1.
negyedévre

Szükség
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

9. Papíripari termékek beszerzése 2.
negyedévre

Szükség
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

10. Papíripari termékek beszerzése 3.
negyedévre

Szükség
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

11. Papíripari termékek beszerzése 4.
negyedévre

Szükség
szerint

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Negyedik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév



12.

B.-A.-Z. MRFK üzemeltetésében lévő
szolgálati gépjárművek javítása,
karbantartása, műszaki vizsgáztatása
2021-22.

230 db
gépjármű és
25 db
motorkerékp
ár javítása
12 hónap
időtartamra

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. július 2022. Első
negyedév

13. Általános épületkarbantartási és felújítási
szolgáltatások

A B.-A.-Z.
MRFK
épületeiben,
10-12.000
négyzetméte
r
alapterületen

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. Második
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

14.
Információtechnológiai rendszerek és
szolgáltatások beszerzése 1.
negyedévre

Informatikai
eszközök,
kellékanyago
k, hardverek

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Első
negyedév

2021. Első
negyedév

15.
Információtechnológiai rendszerek és
szolgáltatások beszerzése 2.
negyedévre

Informatikai
eszközök,
kellékanyago
k, hardverek

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Második
negyedév

2021. Második
negyedév

16.
Információtechnológiai rendszerek és
szolgáltatások beszerzése 3.
negyedévre

Informatikai
eszközök,
kellékanyago
k, hardverek

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Harmadik
negyedév

2021. Harmadik
negyedév

17.
Információtechnológiai rendszerek és
szolgáltatások beszerzése 4.
negyedévre

Informatikai
eszközök,
kellékanyago
k, hardverek

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. Negyedik
negyedév

2021. Negyedik
negyedév

18. Nyomat előállítási üzemeltetési
szolgáltatás

2 db nagy
teljesítményű
nyomtató

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2021. március 2022. Negyedik
negyedév



19.
„3527 Miskolc, Repülőtéri út 7. (hrsz:
01428/21) szám alatt tervezett legimentő
bázis kivitelezése”

1.1 db
mentőheliko
pter
befogadásár
a alkalmas
~293 m2
bruttó
alapterületű
(15,36 m x
19,10 m)
acél
pillérvázas
szerkezetű
hangár és
garázs
kialakítása,
acél rácsos
tartó
fedélszerkez
ettel,
szendvicspa
nel külső
burkolattal
és
tetőhéjazatta
l.
2.4+1 fő
elhelyezésér
e alkalmas
bruttó ~160
m2
alapterületű
falazott
szerkezetű,
a személyzet
elhelyezésér
e szolgáló
blokk
kialakítása a
falazaton 15
cm, a
tetőhéjazato
n 12 cm
vastag EPS
hőszigetelés
sel.

Nemzeti
eljárásrend

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

2021. Második
negyedév

2022. Első
negyedév



3.85 m2-es
fedett-nyitott
gépkocsi
parkoló
kialakítása
4.4 db,
összesen 22
m2-es zárt
tároló
kialakítása
5.1 db 7 m3
földbe
süllyesztett
vízzáró
monolit
vasbeton
szerkezetű
zárt
szennyvíztár
oló
kialakítása
6.3 db
egyenként 7
m3 kerti
szikkasztó
kialakítása
7.10000 ezer
literes, Jet-
A1 kerozin
tárolásra
alkalmas,
földbe
süllyesztett,
acél-acél
duplafalú
üzemanyagt
ároló
elhelyezése
és
üzemanyagt
öltő állomás
kialakítása a
hozzá
tartozó,
műszaki
leírásban és



kiviteli
tervekben
részletesen
meghatározo
tt
egységekkel,
rendszerekk
el és
biztonsági
berendezése
kkel
8.1 db 1 m3
térfogatú
olajleválaszt
ó telepítése
9.Összesen
314 m2
alapterületű
leszállóhely
kialakítása
speciális,
földbe
süllyesztett
világítással
10.390 m
180 cm
magas
horganyzott
acél háló
kerítés
(40/40/2mm
horganyzott
acél
zártszelvény
oszlopok, 1
db 600/180
cm-es
horganyzott
acél
zártszelvény
tolóajtó, 1 db
110/180 cm-
es
horganyzott
acél
személybejár



ó) kialakítása
11.1db
kerekeken,
rozsdamente
s
sínrendszere
n gördülő,
ütközőkkel
kialakított EC
135-ös
helikopterre
méretezett
acél plató
kialakítása
12.Az
építész
kiviteli
terveken
szereplő
beépített
bútorozás
megvalósítás
a.
13.8 kW
összteljesítm
ényű, 3
fázisú
napenergia
hasznosító
rendszer
kialakítása a
szükséges
tartó
szerkezetekk
el,
inverterrel,
kábelezéssel
, az ELMÜ
hálózatba
történő
visszatáplálá
sra alkalmas
kivitelben,
engedélyezt
etve,
beüzemelve.



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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