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SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT. 

2023. évi közbeszerzési terve 

2023. március 31. 

 

  A közbeszerzés tárgya   Tervezett mennyiség 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

  

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

 I. Árubeszerzés          

Tisztítószerek beszerzése 

1. Tisztító- és takarítószerek, eszközök: Tisztító- és 

takarítószerek, eszközök (Szaniter és vízkőoldószerek, 

lefolyótisztítók, Kézvédő és kéztisztítók, Általános és 

fertőtlenítős tisztítószerek, Ablaktisztítószerek, 

Mosogatószerek, Mosószerek, Légfrissítők, Cipőbox, 

cipőkrém, Takarításhoz szükséges háztartási eszközök, 

Mosogatószivacsok és súrolók és törlőkendők, Adagolók, 

tárolók) beszerzése a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező Tételes Termék és Árlista szerinti összesen 244.417 

egység (db/csomag/kg/liter/ml) + 20 % 

2. rész: Higiéniai papírtermékek (Toalettpapír, Törlőpapír, 

Adagolók) beszerzése a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező Tételes Termék és Árlista szerinti összesen 12.683 

egység (tekercs/csomag/db) + 20%  

nemzeti 
Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása:  

2023. március 7. 
1 év 

Egynyári virágpalánták, 

virághagymák és kétnyári 

virágpalánták, muskátli és 

évelők beszerzése 

1. rész: Egynyári virágpalánták leszállítása: 22030 db egynyári 

palánta + 20% 

2. rész: Virághagymák és kétnyári virágpalánták leszállítása: 

19220 db virághagyma és kétnyári palánta + 20% 

3. rész: Muskátli és egynyári beültetés cserepekbe: 280 db 

muskátli és 280 db egynyári palánta, összesen 140 db 

cserépben. 

4. rész: Virágos Székesfehérvár - egynyári virágpalánták és 

muskátlik: 135 990 db 

nemzeti 

Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

március 6. 

2023. ősz 
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egynyári palántát és muskátlit + 20% 

5. rész: Virágoszlopok: 22 db 

6. rész: Virágmag keverék leszállítása: 3800 

gramm egynyári és évelő virágokból álló különböző 

magkeverék + 20% 

Faipari termékek beszerzése 

A közbeszerzés becsült mennyisége, amely mennyiségek 

vonatkozásában Ajánlatkérő kiköti a +/- 10%- os mennyiségi 

eltérés lehetőségét: 

- Táblásított borovi fenyő lap: kb.      48,0 m2 

- Épületfa (lucfenyő): 17,8 m3 

- Gyalult fűrészáru: kb. 1.380,0 m 

- Asztalos minőségű, műszárított fűrészáru: kb. 77,0 m3 

- OSB III. lemez: kb. 1.538,0 m2 

- Lambéria, hajópadló: kb.    104,0 m2 

- Rétegelt lemez: kb. 16,0 tábla 

A közbeszerzés keretösszege a fentiek szerinti mennyiségek 

figyelembe vételével nettó 35.000.000 Ft +/- 10%. 

nemzeti 

Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 

2023. 2. 

negyedév 

1 év  

Munka- és védőruha beszerzése 32.000 db nemzeti 

Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása:  

2023. 2. negyedév 
2 év 

Nagygépes hóeltakarítás és 

síkosságmentesítés 

792 gépóra, továbbá 3 géppel történő 4 hónap/év rendelkezésre 

állás 
nemzeti 

Kbt. 117.§ 

szerinti eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

3. negyedév 

augusztus 

Időtartam: 2 év 

Új vagy használt műjégpálya 

beszerzése 

1 db új vagy használt műjégpálya leszállítása Székesfehérvár, 

Zichy 

ligetben a Zenepavilon köré 

nemzeti 
Kbt. 117. § 

szerinti eljárás 

Eljárás 

megindítása:  

2023. 3. negyedév 

14 nap 

 II. Építési beruházás          

Egységáras, kis volumenű 

egyedi munkák, 2023 

1. rész: Aszfaltburkolatú és betonlapos járdák 

Tervezett mennyiség 15 megrendelés +/-10% 

2. rész: Térkövezési és szegélyezési munkák 

Tervezett mennyiség 15 megrendelés +/-10%.  

nemzeti 

Kbt. 115.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

március 22. 

1 év, de legfeljebb 

részenként a bruttó 

36.000.000 Ft-os 

keretösszeg erejéig 
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Belterületi utak fenntartása A szerződés mennyisége (értéke) nettó 58.500.000 Ft + 20% nemzeti 

Kbt. 115.§ 
szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

szeptember 

Időtartam: 1 év 

 III. Szolgáltatás-megrendelés          

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 

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a Székesfehérvár 

közigazgatási területén található már korábban korszerűsített 

2.260 db +/- 10% közvilágítási berendezés üzemeltetése és 

karbantartása is. 

uniós uniós nyílt eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

január 10. 

2033. december 

31. 

Fehérvár Tüdeje Program – 

erdőfenntartási munkák 

A Fehérvár Tüdeje Program keretében telepített, összesen 

11,77 ha erdő fenntartási munkáinak végzése. 

nemzeti Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

1. negyedév 

Időtartam: 1 év 

Jelzőlámpák üzemeltetése 

Székesfehérvár közigazgatási területén az önkormányzati 

közútkezelő hatáskörébe tartozó úthálózaton telepített - 

gépjármű- és gyalogosforgalom szabályozást szolgáló - 

közlekedési lámpák, lámpacsoportok, sárga villogó 

jelzőlámpák, "okos zebrák" , forgalomérzékelő detektorok, 

villogó illetve ledes fénnyel kiegészített KRESZ táblák 

üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes 

távfelügyeleti (STIT típusú)  rendszer karbantartása és 

üzemeltetése 

nemzeti Kbt. 112. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

2. negyedév 

Időtartam: 2 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: 2023. 

3. negyedév 

Időtartam: 2 év 
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Gépjármű szerviz beszerzése 3 

részben  

1. rész: Személygépjárművek és puttonyos 

kistehergépjárművek: 73 db +/-10% 

2. rész: Kistehergépjárművek 5t-ig: 48 db +/-10% 

3. rész: 5 t feletti tehergépjárművel alépítményei: 16 db +/- 

20% 

nemzeti  
Kbt. 112. szerinti 

nyílt eljárás 

 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

2. negyedév 

 

Időtartam:1 év 

Gépjármű biztosítások 

beszerzése 

Kötelező és Casco biztosítás 160 gépjármű +/- 10% 

vonatkozásában 
nemzeti 

Kbt. 117. szerinti 

eljárás 

2023. 3. negyedév 1 év 

Őrzés-védelmi szolgáltatás 

beszerzése 
35.000 óra nemzeti 

Kbt. 117.§ 

szerinti eljárás 

Eljárás 

megindítása: 2023. 

4. negyedév 

Időtartam: 2 év 

IV. Szolgáltatási koncesszió      

V. Építési koncesszió      

 


