A 2017. évi Üzleti terv 3. számú melléklete
Közbeszerzési terv
A 2017. 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 2017. évre
A 2015. évi villamos energia közbeszerzés során lehetőség nyílt a Budapesti Elektromos
Művek Nyrt.-vel opciós lehívás keretében a 2016. évi illetve a 2017. évi villamos energia
egységárak rögzítésére is. 2016 márciusában - nagyon kedvező - 12,46 Ft/kWh értéken
sikerült rögzíteni a 2017. évre vonatkozó egységárat. (Ehhez még átlagosan 2,5 Ft/kW
kötelező átvételi díj érték kerül felszámításra). Ezzel a villamos energia beszerzés tárgyévi
értéke várhatóan megközelíti a 400 millió Ft-ot. (A közbeszerzési kötelezettség alá nem
tartozó rendszerhasználati és egyéb díjakkal együtt a 710 millió Ft-ot).
II. A központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással megkötött szerződések:
1. Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2017. évre
Az üzemanyag ellátást társaságunk 2017. évben is a központi közbeszerzéshez csatlakozva
oldja meg, mivel így érhető el a legkedvezőbb ár. A MOL Nyrt.-vel kötött szerződésünk
2018. március 31-ig érvényes. A 2017. évi beszerzés várható értéke: 153 millió Ft.
III. Közbeszerzési terv további tételei a Beszerzési terv alapján:
1. Áru
Polielektrolit vegyszer
Iszap víztelenítéshez, az iszap sűrítéséhez szükséges vegyszer. A megnövekedett éves
mennyiség biztosítása érdekében a 2017. évre szükséges vegyszer beszerzéséhez
kapcsolódóan már 2016 decemberében elindult a közbeszerzési eljárás. Az ügylet előzetesen
kalkulált várható értéke 2017. évben: 121 millió Ft.
2. Szolgáltatás
Szennyvízcsatorna rekonstrukció
Az elkészült hálózat-rekonstrukciós tervek figyelembe vételével a kritikus állapotú csatorna
szakaszok esetében a 2017. évre a benyújtott Gördülő Fejlesztési Tervhez képest többlet
beruházásokat tervezünk. Amennyiben az ellátásért felelősök tájékoztatását követően a
Magyar Energetikai és közmű-szabályozási Hivatal a módosított terveket jóváhagyja a
közbeszerzési eljárás megindítható lesz. Az ügylet előzetesen kalkulált várható értéke 2017.
évben: 137 millió Ft.

