
Becsült érték

Összesen

 az eljárás 

megindításának, 

tervezett időpontja

az eljárás 

befejezésének, a 

szerződés 

megkötésének 

várható időpontja

 I. Árubeszerzés

Irodai papírok, papíráruk, író és irodaszerek Irodai papírok, papíráruk, író és irodaszerek beszerzése 1 + 1 évre nemzeti nyílt 25 000 000 Ft 2020.III.né 2020.IV.né

IT eszközök beszerzése
A KAV napi ügyviteli feladatainak elvégzéséhez asztali és hordozható számítógépek, valamint 

monitorok beszerzése.
központosított 31 400 000 Ft 2020.II.né 2020.II.né

Szerver infrastruktúra bővítése
A KAV szerver infrastruktúrájának bővítése, a rendszerek megfelelő üzemeltetésének 

érdekében.
központosított 41 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Szerver infrastruktúra mentésének kialakítása A beszerzésre a KAV szerverein, az azokon tárolt adatok mentése érdekében van szükség. központosított 41 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

SZEV PC-k beszerzése
A beszerzésre a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. termeiben üzemeltetett 

eszközök kiváltása és egy új vizsgaterem kiépítése miatt van szükség.
központosított 15 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Számítógépes elméleti vizsgáztatáshoz mnunkaállomások beszerzése
A KAV teljes SZEV PC és érintőképernyő állományának cseréje új vizsgáztatási rendszer 

illetve, a kiterjesztett számítógépes elméleti vizsgáztatás miatt. (800 db)
uniós nyílt 200 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Dolgozói munkaállomások beszerzése 2015. előtt beszerzett - adminisztratív munkakörben dolgozók- PC-inek cseréje (300 db) központosított 90 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Számítógépes elméleti vizsgáztatáshoz szükséges szerver infrastruktúra beszerzése A fejlesztés alatt álló új vizsgáztatási rendszerhez szükséges IT infrastruktúra. központosított 650 000 000 Ft 2020.IV.né 2020.IV.né

Szoftver licensz beszerzés Kliens és szerver licenszek beszerzése a KAV IT működése érdekében. központosított 157 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Határvédelmi rendszer kialakítása
Központi és telephelyi tűzfal párok bevezetése, amely tartalmazza a bevezetést, a beüzemelést 

és a teljes kialakítást.
központosított 68 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Önálló telephelyi hálózat kialakítása A kormányhivatali hálózattól független, önálló informatikai hálózat kialakítása. központosított 68 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Szerver infrastrukturához kapcsolódó hálózat kiépítése A KAV országos központjaként üzemelő helyen a hálózat kialakítása. központosított 67 500 000 Ft 2020.IV.né 2020.IV.né

Telephelyi IT biztonsági eszközök beszerzése, beüzemelése A telephelyi tűzfal eszközök beszerzése, beüzemelése. központosított 204 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Új telephely kialakításával összefüggő IT beszerzések Új telephely kialakításával összefüggő IT beszerzések központosított 41 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

IP telefonrendszer kialakítása eszközökkel, szolgáltatásokkal Az országosan egységes telefonálási és kommunikációs lehetőségek igénybevétele érdekében. nemzeti nyílt 50 000 000 Ft 2020.IV.né 2021.I.né

Telephelyeket kiszolgáló szerverek beszerzése

1-1 mikroszerver telephelyenként illetve azok MS liszenszeinek beszerzése. Szükségessége: az 

elsődleges felmérések alapján látott informatikai helyiségek, rackszekrények, szerverek, 

patcpanelek állapota, kialakítása teszi indokolttá a jelenlegi technológiára történő átállást.

központosított 70 000 000 Ft 2020.IV.né 2020.IV.né

Mobil kommunikációs eszközök beszerzése
A KAV napi feladatainak ellátásához kommunikációs eszközök (mobiltelefonok, adat stick-ek, 

egyéb technológiai eszközök beszerzése).
központosított 10 000 000 Ft 2020.III.né 2020.IV:né

Irodabútor keretmegállapodás

Irodabútor beszerzéshez keretmegállapodás megkötése 2 évre, melyből a KAV tetszőleges 

számban és mennyiségben tud bútorokat lehívni, a keretösszeg minimális lehívási kerete 2 év 

alatt a teljes összeg 10%-a.

nemzeti nyílt 40 000 000 Ft 2020.III.né 2020.IV.né

Üzemanyag beszerzés 
A KAV napi feladatainak ellátásához üzemanyag beszerzése havonta, folyamatosan, éves 

szinten, figyelembe véve a flotta növekedését is.
központosított 40 000 000 Ft 2020.II.né 2020.II.né

A COVID-19 járvány elleni védekezéshez szükséges egyéni védőeszközök beszerzése
A COVID-19 járvány bekövetkeztével a biztonságos vizsgáztatás körülményeinek 

megteremtése érdekében szükséges védőeszközök beszerzésére .
nemzeti nyílt 30 000 000 Ft 2020.III.né 2020.IV.né

 I. Árubeszerzés összesen 1 938 900 000 Ft

 II. Építési beruházás

Dunaújváros, Október 23. tér 10. szám alatti ingatlan teljes körű felújítása A vagyonkezelésbe vett ingatlan, teljeskörű külső- és belső felújítása. nemzeti nyílt 150 000 000 Ft 2020.III.né 2021.I.né

 II. Építési beruházás összesen 150 000 000 Ft

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Takarítási szolgáltatások KAV épületek teljeskörű takarítási feladatainak ellátása 2 évre nemzeti nyílt 44 000 000 Ft 2020.II.né 2020.II.né

Tanpályaüzemeltetési szolgáltatások KAV tanpályák üzemeltetési feladatainak teljes körű ellátása 2 évre nemzeti nyílt 66 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Nyilvántartási szoftver bevezetése és támogatása

A KAV Nonprofit Kft. meglévő, teljes körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi

nyilvántartási szoftver rendszerének támogatása üzemeltetése   és az ehhez kapcsolódó további 

rendszerek bevezetése és támogató szolgáltatások biztosítása

nemzeti nyílt 41 000 000 Ft 2020.I.né 2020.I.né

POS terminálok és VPOS szolgáltatások beszerzése_2
45 db POS-terminál szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá azokon 

fizetőkártya elfogadói szolgáltatás biztosítása
uniós nyílt 144 000 000 Ft 2020. III.né 2020. III. né.

Nyomtató TÜSZ szerződés
A KAV Vajdahunyad utcai telephelyére, és tervezett költözés utáni központi irodába

nyomtatási szolgáltatások beszerzése.
központosított 18 300 000 Ft 2020.I.né 2020.I.né

Mobil szolgáltatások beszerzése
A KAV által igénybevett hangalapú mobil szolgáltatások, az egymással folytatandó

kommunikáció biztosítására.
központosított 1 200 000 Ft 2020.I.né 2020.II.né

IT üzemeltetési feladatok ellátása A KAV központjában és telephelyein az IT eszközök fizikai üzemeltetése. központosított 64 260 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Vírusvédelmi rendszer beszerzése 1100 gépre A KAV szerver- és kliensgépeire vírusvédelmi rendszer beszerzése. központosított 34 000 000 Ft 2020.III.né 2020.III.né

Nyomtatók országos, konszolidációja, üzemeltetése
A KAVösszes telephelyén a nyomtatók teljeskörű üzemeltetése, nyomatmanagement software

beszerzése.
központosított 68 000 000 Ft 2020.III.né 2020.IV.né

IT monitoring rendszer kialakítása.

A KAV kormányrendeletekben meghatározott feladatkörei alapján min. a 3-as IT Biztonsági

besorolás alá tartozik. Ennek megvalósítása, kialkítása érdekében történik az országos

hálózatban a tűzfal pári redundancia és a vonali összeköttetések georedundanciája mellett az

üzembiztonság növelése érdekében szükséges monitoring, logoló, riporting és management

rendszerek beszerzése, kialakítása, üzembe állítása.

nemzeti nyílt 30 000 000 Ft 2020.IV.né 2020.IV:né

Országos IT hálózati szolgáltatás beszezése
Az országos KAV hálózat számára hálózati hozzáférés biztosítása Az üzembiztonság

érdekében a technológiai redundancia is indokolt.
uniós nyílt 288 000 000 Ft 2020.IV.né 2020.IV.né

Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások biztosítása
A KAV 4 db telephelyén élőerős őrzés-védelmi, beléptetési feldatok ellátása 1+1 éves 

időtartamra.
nemzeti nyílt 66 000 000 Ft 2020. IV né. 2021. I.né

Közlekedésbiztonsági helpdesk és call center működtetése
Integrált, kifejezetten a KAV jogszabályi feladatait specifikusan támogató telefonos 

ügyfélszolgálati rendszer hosszú távú működtetése, 3+2 éves időtartmra.
uniós nyílt 180 000 000 Ft 2020. III. né. 2020. III. né.

A KAV ingatlanain tervszerű megelőző karbantartási munkálatok elvégzése

A KAV vagyonkezelésében lévő ingatlanok havonkénti ellenőrzése, az elektromos hálózat, 

vízhálózati berendezések, fűtésrendszer folyamatos karbantartása és a hibák elhárítása, 2 éves 

időtartamra.

nemzeti nyílt 50 000 000 Ft 2020. IV. né. 2021. I. né.

„A” és „B” védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányt előállító szervezet kiválasztása
A KAV által kiállított évente mintegy 50.000 db biztonsági okmány előállításának 

megrendelése határozatlan időtartamú szerződés keretei között.
uniós nyílt 800 000 000 Ft 2020. III. né. 2021.II.né

A KAV ingatlanain érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
A KAV vagyonkezelésében lévő ingatlanok jogszabályban előírt érintésvédelmi 

felülvizsgálata, jegyzőkönyvek elkészítése.
nemzeti nyílt 18 000 000 Ft 2020. IV. né. 2020. IV. né.

 III. Szolgáltatás-megrendelés összesen 1 912 760 000 Ft

Mindösszesen 4 001 660 000 Ft

2020. szeptember 2.
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