
A 2016. évi Üzleti terv 3. számú melléklete 
 

Közbeszerzési terv 
 

A 2016. 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 korábbi évek területbővülése miatt egyre 

szélesebb körben válhat szükségessé közbeszerzési eljárás indítása, ezért év közben is 

figyelemmel követjük a beszerzési igények alakulását. 

 

I. Közbeszerzési eljárással megkötött, érvényben lévő szerződések: 

 

1. Villamos energia beszerzés 2016 évre 

 

A 2015. évi villamos energia közbeszerzése során lehetőség nyílt a 2016. évi egységár 

megállapítására is, opciós lehívás keretén belül. 2015 szeptemberében sikerült a Budapesti 

Elektromos Művek Nyrt.-vel a 2016. évi villamos energia egységárat 16,29 Ft/kWh értéken 

rögzíteni. Ezzel a villamos energia beszerzés tárgyévi értéke várhatóan eléri a 391 millió Ft-ot 

(a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó rendszerhasználati és egyéb díjakkal együtt 

megközelítőleg 701 millió Ft). 2016. szeptember 1-ig lehetőség van szintén opciós lehívás 

keretében a 2017. évi villamos energia egységár rögzítésére, figyelembe véve a piaci 

trendeket, a növekvő igények mellett előreláthatólag a jelenlegi kedvező árak további 

csökkenésére van kilátás, mellyel a beszerzési érték 372 millió Ft-ra csökkenhet.  

 

II. A központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással megkötött szerződések: 

 

1. Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2016 évre 
  

Az üzemanyag ellátást 2016 évben is a központi közbeszerzéshez csatlakozva tervezi 

a Társaság megoldani, mivel így érhető el a legkedvezőbb ár. A MOL Nyrt.-vel kötött 

szerződésünk 2016. március 31-ig érvényes. A központosított közbeszerzéshez történő 

önkéntes csatlakozás érdekében megtesszük az igénybejelentést a KEF felé. 

A 2016. évi beszerzés várható értéke: 200 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. A 2015 évben lefolytatott 

engedélyezési eljárás során 2017. december 31-ig kaptunk engedélyt a Hivataltól a 

kiszervezett tevékenység folytatására. Ennek megfelelően a közbeszerzés lebonyolítását is 

célszerű ezen időszakra lefolytatni. 

Az ügylet várható értéke 2016. évben: 74 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 2016 évben: 45 millió Ft. 

 

 2. Áru (Tárgyi eszköz és anyag) 

 

Polielektrolit vegyszer 

 

A megnövekedett éves mennyiségnek köszönhetően szükséges a közbeszerzési eljárás 

kezdeményezése.  

Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2016 évben: 65 millió Ft. 

 

Vezeték csőanyag 

 

A társaság hibaelhárítási és tervezett építési-szerelési (rekonstrukciós) tevékenységéhez 

kapcsolódóan felmerülő csőanyag szükséglet feltételesen került bele a tervbe a nagyságrend 

miatt Az év során folyamatosan figyelemmel kísérjük az anyagszükségletet és amennyiben 

indokolt, lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást.  

Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2016 évben: 44 millió Ft. 

 

 
 


