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1. Takarítási feladatok ellátása 5 részben

1. rész: Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet takarítási feladatainak ellátása (Takarítandó 

terüle1t mérete: 4.231 m2)

2. rész: Újpesti egészségügyi intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők 

és mentálhigiéniás gondozói helyiség) takarítási feladatainak ellátása (Takarítandó 

terüle1t mérete:1.966 m2)   

3. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (Régi és új városháza) takarítási feladatainak 

ellátása (Takarítandó terüle1t mérete:5.934 m2)    

4. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (IV. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztály; Újpesti Közterület-felügyelet; Közrendvédelmi Szálló; Káposztásmegyeri 

ügyfélszolgálat) takarítási feladatainak ellátása (Takarítandó terüle1t mérete:1.382 m2)    

5. rész: Az Újpesti Vásárcsarnok, Virágcsarnok és kapcsolódó helyszínek takarítási 

feladatainak ellátása (Takarítandó terüle1t mérete összesen:17.003 m2)  

x Uniós Kbt. 81. §. Nyílt II. negyedév
2022.      

II.negyedév

2. Gépkocsi beszerzése bérlés,flottakezelés

a 14 / 2012. (VI.8.) NFM utasítás szerinti állami normatíva alapján meghatározott 

személygépjárművek bérlése és flottaüzemletetése, ajánlatkérő tulajdonában meglévő 

gépjárművek flottakezelése.

X Uniós Kbt. 81. §. Nyílt II.negyedév 36 hónap

3.
Üzemanyag beszerzés (üzemanyagkártyával 

történő)
6 Mft/ n. év X nemzeti központosított folyamatos folyamatos

4. Gépészeti munkák

Ajánlatkérő tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetéséhez és a helyiségek 

kialakításához, lakhatóvá, használhatóvá tételéhez szükséges épületgépészeti felújítási, 

karbantartási munkálatainak ütemezett és eseti megrendelések alapján történő elvégzése 

- Keretszerződés

X nemzeti Kbt.115. § (1) bek. II.negyedév 12 hónap

5. Felújítási és karbantartási munkák

Ajánlatkérő tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok ütemezett, eseti karbantartási és 

egyéb műszaki jellegű feladatainak, valamint zöldterület kezelési, építési munkálatainak 

elvégzése -Keretszerződés

X nemzeti Kbt.115. § (1) bek. II.negyedév 12 hónap

6.  Villamos energia beszerzés  Villamos energia beszerzés (UV Zrt. Létesítményei részére) x Uniós Kbt. 81. §. Nyílt II. negyedév
2021. IV. 

negyedév

Jóváhagyva 29/1/2020. (IX.14.) Ig. határozat
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