
 

A 2014. évi üzleti terv 4. sz. melléklete 
 

Közbeszerzési terv 
 

A 2014. évi közbeszerzési tervet a tárgyévben tervezett áru, szolgáltatás, és építési beruházási 

beszerzések figyelembevételével állítottuk össze. 

 

A terv előkészítése során átvizsgáltuk az előző évi beszerzések összetételét és értékét. 

A folyamatos területi bővülés miatt egyre szélesebb körben válik, illetve válhat szükségessé 

közbeszerzési eljárás indítása, ezért év közben is figyelemmel kell követni a beszerzési 

igények alakulását, és az értékhatár közelítése esetén intézkedni kell a közbeszerzésre. 

 

A jelenleg ismert, felmért  igények  alapján 2014. évben az alábbi beszerzések érdekében 

szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni: 

 

1, Villamos energia 

A 2014. tárgyévi és az ellátási terület növekedése miatt szükségessé vált pótlólagos villamos 

energia közbeszerzési eljárás 2013. évben eredményesen lezárult, a szerződés 2013. december 

13-án megkötésre került. A közbeszerzési eljárás nyertese az E.On Energiaszolgáltató Kft.  

2014. évben a 2015. évre vonatkozó villamos energia közbeszerzést kell lefolytatni. 

Az ügylet várható értéke: 450 millió Ft. 

 

2, Üzemanyag (gépjármű és munkagép) 

Az üzemanyag ellátást 2014. évben is a központi közbeszerzéshez csatlakozva tervezzük 

megoldani, mivel így érhető el a számunkra legkedvezőbb ár. Jelenlegi, a MOL Nyrt.-vel 

kötött szerződésünk 2014.03.31-ig érvényes. 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság lefolytatta a „Gépjármű üzemanyag 

üzemanyagkártyával történő beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési 

ellátás nyertese ismét a MOL lett, 1 év időtartamra. Hasonlóan a korábbiakhoz, továbbra is 

lehetőségünk van a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásra. A 

csatlakozáshoz szükséges intézkedések megkezdődtek, a KEF felé az igénybejelentés 

megtörtént, jelenleg ennek visszaigazolását várjuk. Folyamatban van a hitelkeretünk 

egyeztetése is a MOL Nyrt.-vel. A KEF visszaigazolása után válik lehetségessé a 

szerződéskötés.  

Az ez évi beszerzés várható értéke: 150 millió Ft. 

 

3, Vezeték csőanyag 

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

kapcsolódóan felmerülő csőanyag szükséglet nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A külső 

építési munkák (KEOP Projektekhez kapcsolódóan) volumene jelenleg nem ismert.  

Az év során folyamatosan figyelemmel kísérjük a felmerülő anyagszükségletet és amennyiben 

az indokolt, lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást. 

Jelenleg az ügylet várható értéke nem ismert.   

 

4, Vegyszer 

A területbővülés hatására 2014. évben a megnövekedett éves mennyiségnek köszönhetően 

szükséges a közbeszerzési eljárás kezdeményezése.   

Jelenleg az ügylet várható értéke: 65-70 millió Ft  

 



 

 

5, Szalma 

Tekintettel a bázisévben felmerült mennyiségre, az idei év során folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a felmerülő anyagszükségletet és amennyiben az indokolt, lefolytatjuk 

a közbeszerzési eljárást. 

Jelenleg az ügylet várható értéke nem ismert.   
 

6, Jármű javítás 

Az integráció hatására a járműjavítási szolgáltatás nagyságrendje bázisévben megközelítette 

a közbeszerzési értékhatárt. Az év során folyamatosan figyelemmel kísérjük az igénybevett 

szolgáltatás alakulását és amennyiben az indokolt, lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást. 

Jelenleg az ügylet várható értéke nem ismert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


