A 2015. évi Üzleti terv 3. számú melléklete
Közbeszerzési terv
A 2015. évi Közbeszerzési terv a tárgyévben tervezett áru, szolgáltatás, és építési-beruházási
beszerzések figyelembevételével került összeállításra, a Beszerzési terv részét képezi, annak
kiemelt tételeiből. A terv előkészítése során megtörtént az előző évi beszerzések
összetételének és értékének átvizsgálása. A területi bővülés miatt egyre szélesebb körben
válhat szükségessé közbeszerzési eljárás indítása, ezért év közben is figyelemmel követi majd
társaságunk a beszerzési igények alakulását.
I. Közbeszerzési eljárással megkötött, érvényben lévő szerződések:
1. Villamos energia beszerzés 2015. évre
A 2015. évre vonatkozó villamos energia közbeszerzést lefolytattuk, eredményesen lezárult.
A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. adta a legkedvezőbb ajánlati árat, így Társaságunk
velük szerződött. A szerződés szerinti vételezés 2015. január 1-jén kezdődött. A szerződött
mennyiség 20 GWh/év+20%, az elfogadott egységár 16,3 Ft/kWh.
A villamos energia beszerzés várható értéke 330 millió Ft (a közbeszerzési kötelezettség alá
nem tartozó rendszerhasználati és egyéb díjakkal együtt megközelítőleg 642,5 millió Ft).
II. A központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással megkötött szerződések:
1. Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése
Az üzemanyag ellátást 2015. évben is a központi közbeszerzéshez csatlakozva tervezi
a Társaság megoldani, mivel így érhető el a legkedvezőbb ár. A MOL Nyrt.-vel kötött
szerződésünk 2015.03.31-ig érvényes. A központosított közbeszerzéshez történő önkéntes
csatlakozás érdekében megtesszük az igénybejelentést a KEF felé.
A 2015. évi beszerzés várható értéke: 175 millió Ft.
III. Közbeszerzési terv további tételei a Beszerzési terv alapján:
1. Szolgáltatások
-

Vízmérő javítás, felújítás
A társaság a bekötési vízmérők cseréjét túlnyomó részben felújított mérők
beszerelésével tervezi megoldani, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.
A vízmérő berendezések felújítása, javítása jogszabály szerint engedélyköteles
tevékenység, ezért a tevékenység kiszervezését engedélyeztetni kell a MEKH-hel.
Az engedély maximum 36 hónapra szólhat, ezért a közbeszerzés lebonyolítását
a maximális, háromévi mennyiség beszerzésére tervezzük.
Az ismert beszállítói körtől indikatív árajánlat bekérésére került sor,
az engedélykérelem várhatóan március elején kerül benyújtásra, ezzel párhuzamosan
indul a közbeszerzési eljárás is.
Az ügylet várható értéke 2015. évben: 76 millió Ft.

-

Szivattyúk javítása, karbantartása
Feltételesen került bele a tervbe a nagyságrend miatt, év közben folyamatosan
figyelemmel kísérjük a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás értékének alakulását.
Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2015. évben: 40,1 millió Ft.

2. Áru (Tárgyi eszköz és anyag)
-

Golyóscsapok
Feltételesen került bele a tervbe a nagyságrend miatt, év közben folyamatosan
figyelemmel kísérjük a ténylegesen beszerzésre kerülő anyagok értékének alakulását.
Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2015. évben: 48,6 millió Ft.

-

Tűzcsapok és alkatrészei
Feltételesen került bele a tervbe a nagyságrend miatt, év közben folyamatosan
figyelemmel kísérjük a ténylegesen beszerzésre kerülő anyagok értékének alakulását.
Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2015. évben: 44,1 millió Ft.

