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SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT. 

2022. évi közbeszerzési terve 

módosított 

2022. november 15. 

 

  A közbeszerzés tárgya   Tervezett mennyiség 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

  

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

 I. Árubeszerzés          

6 db új, SUV személygépjármű 6 db nemzeti 
nemzeti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. február 

szerződéskötéstől 

számított 12 hét 

3 db új, billenőplatós 

tehergépjármű beszerzése 
3 db 

nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. március 

szerződéskötéstől 

számított 12 hét 

1 db seprőgép 1 db 
nemzeti nemzeti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. II. negyedév 

szerződéskötéstől 

számított 10 hónap 

Tisztítószerek beszerzése nettó 24.000.000 Ft keretösszeg nemzeti 
nemzeti nyílt 

eljárás 
Eljárás megindítása:  

2022. április 
1 év 

Útszóró só beszerzése 1000 t nemzeti 
Kbt. 112. § nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. III. negyedév 

500 t: 2022. november 

1. 

500 t: felhívástól 

számított 5 napon belül 

Parkoló automaták beszerzése 45 db uniós uniós nyílt eljárás 
Eljárás megindítása: 

2022. II. negyedév 
2022.12.31. 

Egynyári virágpalánták, 

virághagymák és kétnyári 

virágpalánták, muskátli és 

évelők beszerzése 

1. rész: Egynyári palánta  

2. rész: Virághagyma és kétnyári palánta 

3. rész: Muskátli és egynyári beültetés 

4. rész: Virágos Város akció (egynyári 

palánták) 

5. rész: Virágoszlopok 24 db 

nemzeti 
nemzeti szerinti 

nyílt eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. október 
2023. ősz 



 2 

Játszóeszközök beszerzése* 
Játszóeszközök beszerzése 7 részben, 

összesen 49 db 
nemzeti 

nemzeti szerinti 

nyílt eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. május 
2022. 3. negyedév 

Faipari termékek beszerzése** 

A közbeszerzés becsült mennyisége, 

amely mennyiségek vonatkozásában 

Ajánlatkérő kiköti a +/- 10%- os 

mennyiségi eltérés lehetőségét: 

- Táblásított borovi fenyő lap: 24 m2 

- Épületfa (lucfenyő): 8,9 m3 

- Gyalult fűrészáru: 690 m 

- Asztalos minőségű, műszárított 

fűrészáru: 38,5 m3 

- OSB III. lemez: 769 m2 

- Lambéria, hajópadló: 52 m2 

- Rétegelt lemez: 8 tábla 

A közbeszerzés keretösszege a fentiek 

szerinti mennyiségek figyelembe vételével 

nettó 20.000.000 Ft +/- 10%. 

nemzeti 
nemzeti szerinti 

nyílt eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. július 
6 hónap  

Villamos energia - köz- és 

térvilágítás, 2023**** 

Villamos energia beszerzése és eladása 

Székesfehérvár város közvilágítási 

hálózatának (aktív elemek) 

energiaellátására, valamint térvilágítási 

célra, villamos energia adásvételi 

szerződés keretében, menetrendadási 

kötelezettség nélkül, 2023. január 1. 

00:00 órától 2023. június 30. 24:00 

óráig. A szerződés fél éves időtartama 

alatti energia felhasználás: 1 946 519 

kWh mínusz 20% eltérési lehetőséggel. 

uniós 
uniós nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. november 
6 hónap 

Villamos energia - 

létesítmények, jelzőlámpák 

2023**** 

Villamos energia beszerzése és eladása 

Székesfehérvár város egyes 

létesítményeinek és jelzőlámpáinak 

energiaellátására villamos energia 

adásvételi szerződés keretében, 

menetrendadási kötelezettség nélkül, 

uniós 
uniós nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. november 
6 hónap 
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2023. január 1. 00:00 órától 2023. június 

30. 24:00 óráig. A szerződés féléves 

időtartama alatti energia felhasználás: 

745 453 kWh mínusz 20% eltérési 

lehetőség. 

 II. Építési beruházás          

Egységáras, kis volumenű 

egyedi munkák, 2022 

1. rész: Aszfaltburkolatú és betonlapos 

járdák 

Tervezett mennyiség 15 megrendelés +/-

20% 

2. rész: Térkövezési és szegélyezési 

munkák 

Tervezett mennyiség 15 megrendelés +/-

20%.  

nemzeti 

Kbt. 115.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. március 

1 év, de legfeljebb 

részenként a bruttó 

36.000.000 Ft-os 

keretösszeg erejéig 

Közvilágítás bővítés 

kivitelezési munkák 

Tervezett mennyiségek (+/-15%): 

Lámpaoszlop , tüzihorganyzott 

talpcsavaros, vonalkitűzéssel, alapozás 

készítéssel, összes földmunkával. 

Szerelőlappal: 140 db 

Lámpatest, LED . Felszerelés, bekötés. 

Bekötő vezetékkel, szerelvényekkel: 185 

db 

Fényvető LED, Felszerelés, bekötés. 

Bekötő vezetékkel, szerelvényekkel: 25 

db 

Lámpatest, LED Parkvilágító. 

Felszerelés, bekötés. Bekötő vezetékkel, 

szerelvényekkel: 55 db 

nemzeti 

Kbt. 115.§ 
szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. március 
1 év 

Belterületi utak fenntartása 
A szerződés mennyisége (értéke) nettó 

70.000.000 Ft + 30% 
nemzeti 

Kbt. 115.§ 
szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. szeptember 
Időtartam: 1 év 

 III. Szolgáltatás-megrendelés          
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Hang-, fény- és színpadtechnika 

szolgáltatások 

Kisrendezvény: 99 db 

Közepes rendezvény: 45 db 

Nagyrendezvény: 35 db 

Kiemelt rendezvény: 16 db 

+/- 10% 

uniós 
Uniós nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. február 
2 év 

NIPR – üzemeltetési és 

támogatási 

feladatok  

 

Alkalmazásüzemeltetési és 

szoftvertámogatási feladatok ellátása az 

NIPR rendszerben Székesfehérváron 

nemzeti 
nemzeti szerinti 

nyílt eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. április 
2 év 

Gépjármű szerviz beszerzése 2 

részben***  

1. rész: Személygépjárművek és 

puttonyos kistehergépjárművek: 82 db 

+/-10% 

2. rész: Kistehergépjárművek 5t-ig: 52 db 

+/-10% 

3. rész: 5 t feletti tehergépjárművel 

alépítményei: 20 db +/- 20% 

uniós uniós nyílt eljárás 

 

Eljárás megindítása: 

2022. április 

 

Időtartam: 2 év 

Közvilágítási lámpatestek 

karbantartása***** 

11000 db Székesfehérvár területén 

lévő közvilágítási lámpatest 

karbantartása (üzemeltetése) 

nemzeti Kbt. 117.§ 
Eljárás megindítása: 

2022. november 
Időtartam: 1 év 

Fehérvár Tüdeje Program – 

erdőfenntartási munkák** 

A Fehérvár Tüdeje Program keretében 

telepített, összesen 11,77 ha erdő 

fenntartási munkáinak végzése. 

nemzeti uniós nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. június 

Időtartam: 1 év 

Közvilágítás korszerűsítése és 

üzemeltetése**** 

Székesfehérvár közigazgatási határán 

belül működő Ajánlatkérő tulajdonában 

lévő közvilágítási berendezések LED-es 

lámpatestekkel történő korszerűsítése, 

majd a korszerűsítés megvalósulását 

követően, azok 120 hónapon át történő 

üzemeltetése és karbantartása ESCO 

konstrukció keretében. 

Korszerűsítendő, üzemeltendő és 

karbantartandó közvilágítási 

berendezések szám: 11.171 db 

uniós 
uniós nyílt 

eljárás 

Eljárás megindítása: 

2022. június 
2033. december 31. 
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A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a 

Székesfehérvár közigazgatási területén 

található már korábban korszerűsített 

2.260 db +/- 10% közvilágítási 

berendezés üzemeltetése és 

karbantartása is. 

IV. Szolgáltatási koncesszió      

V. Építési koncesszió      

 

* A módosítás indoka: A beszerzési igény 2022. májusában került a meghatározáshoz szükséges mértékben pontosításra. 

**A módosítás indoka: A beszerzési igény 2022. június hónapban került a meghatározáshoz szükséges mértékben pontosításra. 

***Az 1. rész került megindításra, továbbá a szerződések időtartama 1 évben került meghatározásra. 

**** A módosítás indoka: A beszerzési igény 2022. december hónapban került a meghatározáshoz szükséges mértékben pontosításra. 

*****A közbeszerzési eljárás a 2022. évben nem kerül megindításra. 


