10 sz. melléklet: Közbeszerzési terv

A beszerzés megnevezése

A beszerzés leírása és teljes mennyisége

beszerzési besorolás
(árubeszerzés, építési
beruházás,
szolgáltatás)

Irodaszer beszerzés

iró, irodaszer beszerzése
árubeszerzés
árubeszerzés
Bútorok, egyéb irodai eszközök beszerzése
Bútorok, egyéb irodai eszközök beszerzése
Üzleti ajándéktárgyak (pl.: vasúti makett, bor, mappa, asztali óra stb.)
Ajándéktárgy beszerzés
beszerzése, amelyet a vezetők a tárgyalópartnereiknek adnak.
árubeszerzés
Vezető fejlesztő program
Vezető fejlesztő program
szolgáltatás
- minőségügyi felsőfokú továbbképzés
- ARIS folyamatmenedzsment szoftver kezelés
Minőségirányítási képzések
- Metrológus továbbképzés
szolgáltatás
szolgáltatás
Inventor képzés
Inventor képzés
szolgáltatás
Vault Basic képzés
Vault Basic képzés
szolgáltatás
Autodesk Inventor tervező szoftver tanfolyam
Autodesk Inventor tervező szoftver tanfolyam
szolgáltatás
EPLAN villamos tervező szoftver kezdő tanfolyam
EPLAN villamos tervező szoftver kezdő tanfolyam
szolgáltatás
EPLAN villamos tervező szoftver haladó tanfolyam
EPLAN villamos tervező szoftver haladó tanfolyam
Áttérés az G33 X fejlesztőkörnyezet és az MPLAB® XC fordító használatára Áttérés az G33 X fejlesztőkörnyezet és az MPLAB® XC fordító
szolgáltatás
képzés
használatára képzés
szolgáltatás
Bevezetés a FreeRTOS operációs rendszer használatába
Bevezetés a FreeRTOS operációs rendszer használatába
szolgáltatás
Bevezetés a Microchip USB könyvtárának használatába
Bevezetés a Microchip USB könyvtárának használatába
szolgáltatás
TCP/IP monitor és vezérlési alkalmazások fejlesztése
TCP/IP monitor és vezérlési alkalmazások fejlesztése
- Projektvezetés
- Sharepoint Designer
- Middleware technológiák
Informatikai képzések
- ESB
szolgáltatás
Vasúti járműjavítási, karbantartási, illetve járműtisztítási feladatok
elvégzéséhez 68 féle munkakörre (ajánlati felhívásban részletezve)
Munkavállalók munkaerő kölcsönzéssel történő biztosítása
keretmegállapodás munkaerőkölcsönzésre.
szolgáltatás
Szállás, infrastruktúra beszerzése képzésekhez, konferenciákhoz
csapatépítő tréningek, integrációhoz kapcsolódó szállás beszerzés
szolgáltatás
10 db fritőz, 2 db ipari fagyasztó, 3 db ipari hűtő, 25 db infrahőmérő, 10
db ipari mikrohullámú sütő, 25 db ipari porszívó, 9 db kontakt grill, 25 db
Étkezőkocsik konyhatechnológiai fejlesztéséhez szükséges konyhai gépek, kenyérpirító, 10 db légkeveréses sütő, 10 db szállító konténer, 25 db
raktári hűtők, fagyasztók és szállító konténerek beszerzése
konyhai mérleg, 25 db botmixer
árubeszerzés
konyhai edények, vágódeszka, kések, tároló edények, éttermi porcelán,
Étkezőkocsik konyhai, éttermi eszközeinek beszerzése
üvegáru, evőszer és kiegészítő eszközök
árubeszerzés
Étkezőkocsik éttermi textíliáinak beszerzése
1240 db abrosz, 1240 db napron és 250 db konyharuha beszerzése
árubeszerzés
Bázishely kialakításához szükséges raktári berendezések
ingatlan függvényében változik
Pénztárgépek vagy számítógép alapú nyilvántartási rendszer beszerzése
HACCP terv kidolgoztatása
Munkaruha beszerzés
Étel (előkészített és félkész termékek) beszerzése
Ital (üdítő) beszerzés
Alkoholos italok (jövedéki termékek) beszerzése
Kávébeszerzés
Fordulóállomásokon utazó dolgozók számára szállásbiztosítás
Raktárkönyvelő program beszerzés
Mosatás- patyolat

Pénztárgépek vagy számítógép alapú nyilvántartási rendszer beszerzése
Étkezőkocsik HACCP tervének kidolgoztatása
Étkezőkocsin dolgozó mozgó szolgáltatot teljesítő munkavállalók
(szakács és felszolgáló) munkaruhájának beszerzése

Étel (előkészített és félkész termékek) beszerzése
Ital (üdítő) beszerzés
Alkoholos italok (jövedéki termékek) beszerzése
Kávé és teabeszerzés a nemzetközi irányban közlekedő étkezőkocsik
részére, a hozzá kapcsolódó kávégépek biztosításával
10 európai városban évi 3650 szobaéjszaka biztosítása az utazó
szolgálatot teljesítő munkavállalók részére
Utasellátó Központ raktára könyvelését ellátó számítógépes program
Utasellátó Központ által üzemeltetett háló- és fekvőkocsik valamint az
étkezőkocsik textíliáinak mosatása, javíttatása

Tervezett eljárásfajta

Eljárás-típus

eljárásrend

A beszerzési
eljárás
megindításának
időpontja
(negyedév)
III. negyedév

nyíltközbeszerzés
egyszerű beszerzés

KÖZÖSSÉGI
NEMZETI

egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés

NEMZETI
NEMZETI

egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés

NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI

I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév

egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés

NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI
NEMZETI

I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév

egyszerű beszerzés

NEMZETI

I. negyedév

tárgyalásos
közbeszerzés
egyszerű beszerzés

KÖZÖSSÉGI
NEMZETI

I. negyedév
I. negyedév

egyszerű beszerzés

NEMZETI

I. negyedév

egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés

NEMZETI
NEMZETI

I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév

árubeszerzés
szolgáltatás

egyszerű beszerzés
egyszerű beszerzés

NEMZETI
NEMZETI

I. negyedév
I. negyedév

árubeszerzés
árubeszerzés
árubeszerzés
árubeszerzés

egyszerű beszerzés
nyíltközbeszerzés
nyíltközbeszerzés
nyíltközbeszerzés

NEMZETI
KÖZÖSSÉGI
KÖZÖSSÉGI
KÖZÖSSÉGI

I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév
I. negyedév

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

szolgáltatás

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

NEMZETI

I. negyedév

szolgáltatás

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

II. negyedév

II.negyedév
I. negyedév
II. negyedév
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A beszerzés megnevezése

Étel beszállítás
Ital beszállítás

A beszerzés leírása és teljes mennyisége

Utasellátó Központ által üzemeltetett háló- fekvő járatok és VIP váró
élelmiszerrel történő ellátásának biztosítására
Utasellátó Központ által üzemeltetett háló- fekvő járatok és VIP váró
italáruval történő ellátásának biztosítására

beszerzési besorolás
(árubeszerzés, építési
beruházás,
szolgáltatás)

Tervezett eljárásfajta

Eljárás-típus

eljárásrend

A beszerzési
eljárás
megindításának
időpontja
(negyedév)

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

egyszerű beszerzés

NEMZETI

II. negyedév

egyszerű beszerzés

NEMZETI

II. negyedév

Riasztó- és biztonsági rendszer kialakíttatás

Az Utasellátó Központ raktárába történő beszállításkori beszállító
gépjárműből rámpára és raktároi tevékenység során a rámpára/rámpáról
történő biztonságos hatékony anyagmozgatás biztosítása
árubeszerzés
Az Utasellátó Központ raktárüzemének és pénztárának
vagyonvédelmének biztosítása céljából
építés

Mobiltelefon beszerzés

55 db korszerű mobiltelefon beszerzése a háló-fekvő -és étkezőjáratokon
szolgálatot teljesítő munkavállalók által történő használatára és egyes
telephelyi dolgozók (pl. műszaki előadók) munkavégzéséhez
árubeszerzés

egyszerű beszerzés

NEMZETI

I. negyedév

Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzés

2 db mátrix nyomtató, 2 db lézer nyomtató, 8 db szünetmentes tápegység
beszerzése. Egyrészt a nyomtatók az Utasellátó Központ
raktárüzemében a könyvelési feladatokhoz kapcsolódó nyomtatás
folyamatos biztosítása, és a telephelyen a pénztári, műszaki diszpécseri
feladatokhoz kapcsollódó nyomtatás biztosítása, másrészt a
szünetmentes tápegységek a járatok kiszolgálásával kapcsolatos
számítógépes feladatok folyamatos biztosítása céljából
árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

Öltözó szekrény+ öltözőpad beszerzés

90 db öltözőszekrény és 4 db öltözőpad beszerzése az étkezőkocsikon,
háló- és fekvőkocsikon munkát végző utazó dolgozók, valamint a
telephelyi munkavállalók (pl. raktárosok, műszaki előadók) munka- és
formaruháinak elhelyezésének biztosítása céljából

egyszerű beszerzés

NEMZETI

I. negyedév

Emelőasztal / villás targonca beszerzés

Személyes ügyfélszolgálati irodák nyomtatócseréje
KR és KRR
Munkaállomás eszközpark szintenntartása, igények kielégítése, projektorok
beszerzése
Nyomtató eszközpark szintentartása, igények kielégítése
KON 2 projekt
Szerver és tároló eszközpark szintentartása, szükséges erőforrás pótlás
Mobil telefon eszközpark szintentartása, kihangosítók, mobil internet
biztosítása

Gépterm migráció
DTM
Szoftver jogtisztaság biztosító licenc vásárlás
Mozdonyvezetői telefonok
Folyószámlahitel beszerzése

Személyes ügyfélszolgálati irodák nyomtatócseréje
KR és KRR
PC, notebook, monitor, munkaállomás kiegészítők, projektorok
állagmegóvása, új igények kielégítése
Nyomtató, fénymásoló, fax, multifunkciós készülék és azok tartozékainak
szintentartása, új igények kielégítése
Munkaállomások migrációja a mav.hu domain-be, illetve az ahhoz
kapcsolódó feladatok, eszközbeszerzések elvégzése
Szerver, tároló, adatközpont infrastruktúra elemek szintentartását,
szükséges kapacitás bővítést biztosító beszerzés
Mobiltelefon, okostelefon, tablet, kihangosító, mobil adatforgalmi
eszközpark szintentartása, új igények kielégítése
Bp. Keleti Pu. gépteremben lévő informatikai infrastruktúra MÁV SZK
géptermébe való migrációjához tartozó szolgáltatás és eszköz
beszerzések
Munkaállomás felügyeleti megoldás implementációhoz tartozó szoftver
licenc és szolgáltatás beszerzés
Szoftver használati felmérés és licenc vásárlás azok jogszerű
használatának biztosításához.
Mozdonyvezetői személyzet mobiltelefonjának cseréje, új igények
kielégítése
4 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretet biztosító hitelszerződés
megkötése

árubeszerzés

árubeszerzés

keretmegállapodás
közbeszerzés
egyszerű beszerzés
keretmegállapodás
közbeszerzés
keretmegállapodás
közbeszerzés
meghívásos
közbeszerzés
keretmegállapodás
közbeszerzés

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

szolgáltatás

NEMZETI

I. negyedév

árubeszerzés

egyszerű beszerzés
keretmegállapodás
közbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

II.negyedév

árubeszerzés

nyíltközbeszerzés
tárgyalásos
közbeszerzés

KÖZÖSSÉGI

II.negyedév

KÖZÖSSÉGI

III. negyedév

árubeszerzés
szolgáltatás
árubeszerzés
árubeszerzés
szolgáltatás

szolgáltatás

KÖZÖSSÉGI
NEMZETI

III. negyedév
II.negyedév

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

NEMZETI

I. negyedév

KÖZÖSSÉGI

II.negyedév
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A beszerzés megnevezése

Folyószámlahitel beszerzése
Folyószámlahitel beszerzése
Biztosítás beszerzése

A beszerzés leírása és teljes mennyisége

1,1 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretet biztosító hitelszerződés
megkötése
8,95 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretet biztosító hitelszerződés
megkötése
Munkáltatói felelősségbiztosítás, munkabaleset- és életbiztosítás

beszerzési besorolás
(árubeszerzés, építési
beruházás,
szolgáltatás)
szolgáltatás
szolgáltatás
szolgáltatás

Tervezett eljárásfajta

Eljárás-típus
tárgyalásos
közbeszerzés
tárgyalásos
közbeszerzés
tárgyalásos
közbeszerzés

eljárásrend

A beszerzési
eljárás
megindításának
időpontja
(negyedév)

KÖZÖSSÉGI

IV. negyedév

KÖZÖSSÉGI

IV. negyedév

KÖZÖSSÉGI

I. negyedév

