
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

2021. évi közbeszerzési terve 
 
 

  

 
Közbeszerzés tárgya 

 
Közbeszerzés 

tervezett 
mennyisége 

 
Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 

 

Tervezett eljárás 
fajtája 

 
Eljárás 

megindításának 
tervezett időpontja 

 
Szerződés 

teljesítésének 
várható időpontja 

 
1. 

Takarítási feladatok ellátása az ELTE 
épületeiben 

3 eljárási 
rész 

 
Uniós eljárásrend 

 
Nyílt eljárás 

 
2021. Második 
negyedév 

2022. Negyedik 
negyedév 

 
2. 

Üzemeltetési-karbantartási feladatok 
ellátása az ELTE épületeiben 

3 eljárási 
rész 

 
Uniós eljárásrend 

 
Nyílt eljárás 

 
2021. Második 
negyedév 

2024. Negyedik 
negyedév 

 
 

3. 

 

Energetikai tervezési feladatok, 
keretmegállapodás 

 

1 eljárási 
rész 

 
 

Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodá 
s alapján 
közvetlen 
megrendelés 

 

2021. Második 
negyedév 

 

2024. Negyedik 
negyedév 

 
4. 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Gimnázium esővíz és szennyvíz 
elvezető rendszer részleges felújítása 

 
1 eljárási 
rész 

 
Nemzeti 
eljárásrend 

 
Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

 
2021. Első 
negyedév 

 
2021. Második 
negyedév 

 
5. 

 
ELTE ÁJK vizesblokk felújítás 

1 eljárási 
rész 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2021. Második 
negyedév 

2021. Második 
negyedév 

6. HPC cluster bővítés az ELTE részére 1 eljárási 
rész 

Nemzeti 
eljárásrend 

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

2021. Első 
negyedév 

2021. Második 
negyedév 

7. 

Informatikai termékek és ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 
dinamikus beszerzési rendszer keretében 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
részére – 2021. 

1 eljárási 
rész 

Uniós 
eljárásrend 

Meghívásos 
eljárás 

2021. Második 
negyedév 

2024. 
Negyedik 
negyedév 

8. Belföldi könyv beszerzés 2 eljárási 
rész 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 
2021. Második 
negyedév 

2024. 
Negyedik 
negyedév 



9. Külföldi könyv beszerzés 2 eljárási 
rész 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 
2021. Második 
negyedév 

2024. 
Negyedik 
negyedév 

10. 
Belföldi tudományos folyóirat és külföldi 
folyóirat beszerzés 

2 eljárási 
rész 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 
2021. Második 
negyedév 

2024. 
Negyedik 
negyedév 

11. Plágiumszűrő szoftver beszerzése 1 eljárási 
rész 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 
2021. Második 
negyedév 

2026. 
Negyedik 
negyedév 

12. Informatikai eszköz beszerzés előkészít
és alatt 

Nemzeti 
eljárásrend 

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

2021. Második 
negyedév 

2021. 
Harmadik 
negyedév 

13. Informatikai eszköz beszerzés projekt előkészít
és alatt 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 
2021. Második 
negyedév 

2021. 
Harmadik 
negyedév 

 

 Meglévő/megindításra váró, ELTE szinten központosított keretmegállapodások/keretszerződések alapján lefolytatandó eljárások/megrendelések: verseny 

újraindításával/konzultációval/közvetlen megrendeléssel/ajánlattételi szakasszal 

 
Közbeszerzés tárgya Tervezett megindítás Tervezett megvalósítási mód Időtartam 

1. 

Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi 

fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési 

rendszer  

keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére  
(Vegyszer DBR) 

Folyamatos  2. Ajánlattételi szakasz 36 hónap 

2. 
Vegyszerek és laboratóriumi eszközök beszerzése az 

ELTE részére  (1.-7. rész) keretmegállapodások Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 48 hónap 

3. 

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya 

Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól 

közvetlenül beszerezhető,  

különböző oktatási és tudományos tevékenységhez 

kapcsolódó, 
tudományos és szakmai könyvek beszerzése és a 

Megrendelő  
egyes telephelyeire történő kiszállítása (1. rész)  

Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 48 hónap 



4. 

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya 

Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó 

terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, 

jellemzően antikváriumokon keresztül  

hozzáférhető kiadványok beszerzése és a Megrendelő 

egyes  
telephelyeire történő kiszállítása” (2. rész)  

Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 48 hónap 

5. Külföldi könyv keretszerződés Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 

 

6. 

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018-2020. 

években  
Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább 

periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online  

példányainak szállítása  

Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 36 hónap 

7. 

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018-2020. 

években külföldön megjelenő, heti vagy ritkább 

periodicitású időszaki kiadványok és magazinok 

nyomtatott illetve online  

példányainak szállítása 

Folyamatos  Közvetlen megrendeléssel 36 hónap 

8. 

Informatikai termékek és ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer 

keretében az Eötvös  

Loránd Tudományegyetem részére (IT DBR) 
Folyamatos 2. Ajánlattételi szakasz 36 hónap 

  

 
Központosítot közbeszerzések (DKÜ, KEF és NKOH) 

 
Közbeszerzés tárgya Tervezett megindítás Tervezett megvalósítási mód 

1. 
"Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 



2. 
"Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése" tárgyú  

DKÜ keretmegállapodás Folyamatos 
2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

3. 
"Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése-2018" tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

4. 
„Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése. tárgyú 

DKÜ keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

5. 

"VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és 

kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ  

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

6. 

 "Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, 

meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új  

szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó 

szolgáltatások  
teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

7. 
"Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatások beszerzése" tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

8. 

„A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós 

forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek 

megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” 

tárgyú DKÜ keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

9. 

"Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek 

bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-

követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és 

kapcsolódó szolgáltatások  

teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 



10. 
 "IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó 

szolgáltatások beszerzése - 2017" tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

11. 
„Megjelenítő eszközök beszerzése” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

12. 
„Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

13. 
„Meglévő Microfocus szoftverlicencek bővítése” tárgyú 

DKÜ keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

14. 
„Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

15. 
„Meglévő SAP szoftverlicencek bővítése” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

16. 
„Szerverek és tárolók beszerzése (SRVT21)” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 



17. 
„Microsoft felsőoktatási szoftverlicenc beszerzés” tárgyú 

DKÜ keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

18. 

„Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási 

szolgáltatások nyújtása (SWF)” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

19. 

„Európai Uniós forrásból megvalósuló 

alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (SWFE)” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

20. 
„IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)” 

tárgyú DKÜ keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

21. 
„IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)” tárgyú DKÜ 

keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

22. 
„Meglévő VMware licencek megújítása,bővítés_VLIC20” 

tárgyú DKÜ keretmegállapodás 
Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

23. 
„Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszer szállítása” 

tárgyú  
KEF keretmegállapodás 

Folyamatos közvetlen megrendeléssel 

24. 
„Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú KEF 

keretmegállapodás 
Folyamatos közvetlen megrendeléssel 

25. 
„Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő 

beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás Folyamatos közvetlen megrendeléssel 



26 

„Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése-2020” tárgyú KEF 

keretmegállapodás 

 

  
 

Folyamatos közvetlen megrendeléssel 

27.  
„Belföldi sajtótermékek beszerzése 2021-25” tárgyú 

KEF keretmegállapodás Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

28. 

"Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 

központosított  

közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) 

Korm.  
rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként 

csatlakozó szervezetek számára" tárgyú NKOH 

keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

29. 

"Keretmegállapodás a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó 

szervezetek számára, a rendeletben szabályozott 

rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások ellátására" tárgyú NKOH  

keretmegállapodás 

Folyamatos 2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel 

 
 

Budapest, 2021. március 30.         

 

 

          Jóváhagyta:  

 

               dr. Rikker Emília 

               igazgatási vezető 
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