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SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT. 
2021. évi módosított közbeszerzési terve 

2021. december 30. 
 

  A közbeszerzés tárgya   Tervezett mennyiség Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 
  

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

 I. Árubeszerzés          

Villamos energia beszerzés 
köz-és térvilágításra ** 5 458 598 kWh + maximum 20% uniós uniós nyílt eljárás Eljárás megindítása: 

2021. december 
2022. március 1.- 
2023. február 28. 

Intézmények és jelzőlámpák 
energia ellátása ** 1 839 644 kWh plusz maximum 30%. nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 
Eljárás megindítása: 

2021. január 
2021. március 1.- 
2022. február 28. 

Microsoft OVS licencek 
beszerzése 360 db licenc +/- 10% nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 
Eljárás megindítása: 

2021. február 3 év 

Évelők beszerzése 3735 db évelő növény (plusz 30 % 
mennyiség eltérési lehetőség) nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 
Eljárás megindítása: 

2021. március 2021. április-június 

Faipari anyagok beszerzése 

Az alábbi mennyiségek +/- 10% 
Táblásított borovi fenyő lap: 64 m2 
- Épületfa (lucfenyő): 15 m3 
- Tetőléc: 2.175 m 
- Gyalult fűrészáru: 613 m 
- Asztalos minőségű, műszárított fűrészáru: 
106 m3 
- Lombos fűrészáru: 2 m3 
- OSB III. lemez: 3.030 m2 
- Lambéria, hajópadló: 137 m2 
- Laminált bútorlap: 272 m2 
- Rétegelt lemez: 38 tábla 
- Borovi nyílászáró fríz: 71 m 

nemzeti nemzeti nyílt 
eljárás 

Eljárás megindítása: 
2021. március 

1 év, de legfeljebb a 
nettó 34.500.000 Ft 

keretösszegig 

Egynyári virágpalánták, 
virághagymák és kétnyári 

1. rész: Egynyári palánta 2. rész: 
Virághagyma és kétnyári palánta nemzeti nemzeti szerinti 

nyílt eljárás 
Eljárás megindítása: 

2021. október 2022 tavasz, ősz 
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virágpalánták, muskátli és 
évelők beszerzése 

3. rész: Muskátli és egynyári beültetés 
4. rész: Virágos Város akció (egynyári 
palánták) 
5. rész: Virágoszlopok 24 db 
6. rész: Évelők 

Munka- és védőruha 
közbeszerzés 30.000 db nemzeti Kbt. 117. § 

szerinti eljárás 
Eljárás megindítása:  

2021. április 2 év 

Tisztítószerek beszerzése nettó 24.000.000 Ft keretösszeg nemzeti Kbt. 117. § 
szerinti eljárás 

Eljárás megindítása:  
2021. április 1 év 

1 db 3 kefés kommunális 
seprőgép* 1 db 3 kefés kommunális seprőgép nemzeti Kbt. 112. § nyilt Eljárás megindítása:  

2021. június 6 hónap 

1 db emelőkosaras 
tehergépjármű* 1 db emelőkosaras tehergépjármű nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása:  

2021. július 6 hónap 

Aranybulla emlékmű 
növénybeszerzés* 

1. rész: Fásszárú növények beszerzése 
6.624 db fásszárú növény beszerzése 
2. rész: Évelő- és hagymás növények 
beszerzése 
20.716 db évelő és hagymás növény 
beszerzése 

nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása:  
2021. augusztus 2021. október 30. 

1db új billenőplatós, 
kommunális eszközhordozó 
tgk* 

1db új billenőplatós, kommunális 
eszközhordozó tgk nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása:  

2021. szeptember 6 hónap 

1 db használt emelőhátfalas 
felépítményű tgk* 

1 db használt emelőhátfalas felépítményű 
tgk nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása: 

2021. szeptember 1 hónap 

1 db új billenőplatós 
tehergépjármű* 1 db új billenőplatós tehergépjármű nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása: 

2021. szeptember 1 hónap 

Fásszárú növények 
beszerzése 

848 db fásszárú növény plusz 
20 %-os opciós mennyiség 

nemzeti Kbt. 112. § nyílt Eljárás megindítása: 
2021. október 2022. április 15. 

Faipari anyagok beszerzése 
2. 

Az alábbi mennyiségek+/- 10% 
- Táblásított borovi fenyő lap: 32 m2 
- Épületfa (lucfenyő): 8 m3 
- Gyalult fűrészáru: 494 m 

nemzeti nemzeti nyílt 
eljárás 

Eljárás megindítása: 
2021. december 

6 hónap, de 
legfeljebb a nettó 

16.500.000 Ft 
keretösszegig 



 3 

- Asztalos minőségű, műszárított fűrészáru: 
33,5 m3 
- OSB III. lemez: 610 m2 
- Lambéria, hajópadló: 46 m2 
- Rétegelt lemez: 7 tábla 

 II. Építési beruházás          

Burkolatfelújítási munkák 22 részben nemzeti Kbt. 115.§ Eljárás megindítása: 
2021. március 2021. november 30. 

Út és járda rekonstrukciós 
munkák* 13 részben nemzeti Kbt. 115. § Eljárás indítása: 

2021. szeptember 2021. december 17. 

Forgalomtechnikai munkák 
** 7 részben nemzeti Kbt. 115.§ Eljárás megindítása: 

2021. július 2021. november 30. 

Belterületi utak fenntartása A szerződés mennyisége (értéke) nettó 
65.000.000 Ft + 30% nemzeti Kbt. 115.§ Eljárás megindítása: 

2021. szeptember Időtartam: 1 év 

Budai úti buszöbölpár 
kiépítése kapcs. útfelújítás* 

Főbb mennyiségek: 
- aszfaltburkolat: 14815 m2,  
- térkőburkolat:2924 m2,  
- szegélyépítés 2370 fm,  
- burkolatjelfestés: 1739 m2  
- fedlapok:106 db 

nemzeti Kbt. 115.§ Eljárás megindítása: 
2021. június 2021.09.30 

Közvilágítás korszerűsítése 
lámpatestek cseréjével* 731 db közvilágítási lámpatest nemzeti Kbt. 115.§ 

tárgyalásos 
Eljárás megindítása: 

2021. október 2021.12.31. 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés          

Gépjármű szerviz 
beszerzése 3 részben  

1. rész: Személygépjárművek és puttonyos 
kistehergépjárművek: 76 db +/-10% 
2. rész: Kistehergépjárművek 5t-ig: 49 db 
+/-10% 
3. rész: 5 t feletti tehergépjárművel 
alépítményei: 20 db +/- 20% 

nemzeti nemzeti nyílt 
eljárás 

 
Eljárás megindítása: 

2021. április 

 
Időtartam: 1 év 
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Nem veszélyes hulladékok 
konténeres elszállítása 4, 6, 

7, 8 m3-es konténerek 
biztosítása; csomagolási 
műanyag hulladék, papír 

hulladék, karton 
csomagolási hulladék 

átvétele 

A szerződés értéke nettó 45 millió forint + 
20%. nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 
Eljárás megindítása: 

2021. április Időtartam: 3 év 

Őrzés-védelmi szolgáltatás 
beszerzése 50.000 óra nemzeti Kbt. 117.§ Eljárás megindítása: 

2021. október Időtartam: 2 év 

Közvilágítási lámpatestek 
karbantartása 

11000 db Székesfehérvár területén 
lévő közvilágítási lámpatest karbantartása 
(üzemeltetése) 

nemzeti Kbt. 117.§ Eljárás megindítása: 
2021. november Időtartam: 1 év 

Nagygépes hóeltakarítás és 
síkosságmentesítés 1500 gépóra nemzeti Kbt. 117.§ Eljárás megindítása: 

2021. augusztus Időtartam: 3 év 

Állategészségügyi 
szolgáltatás biztosítása* 

Az ajánlatkérő üzemeltetésében lévő, 
Székesfehérvár 7620/5 hrsz. alatt fekvő Vad-
, és madármentő központban (Központ”) 24 
hónapra állategészségügyi szolgáltatás és 
tartási felügyelet biztosítása. 

nemzeti  Kbt. 112. szerinti 
nyílt eljárás 

Eljárás megindítása: 
2021. szeptember Időtartam: 2 év 

IV. Szolgáltatási 
koncesszió      

V. Építési koncesszió      

 
*A beszerzési igény a közbeszerzési terv elfogadását és közzétételét követően merült fel. 
** A közbeszerzés nem került megvalósításra. 


