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1.

6 db új, alacsony belépésű, 2 tengelyes 

szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű midi 

autóbusz zártvégű pénzügyi lízing 

konstrukcióban történő beszerzése (rövid 

név: Midi autóbusz lízing)

6 db Uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2022. Első 

negyedév

2022. Negyedik 

negyedév

A közbeszerzési eljárás a Korm. rendelet hatálybalépését 

megelőzően (2022/S 042-110010 (2022.03.01.) számú ajánlati 

felhívással) került megindításra, így jelen terv ezen beszerzési 

eljárást nem érinti. 

2.
Teljes ellátás alapú földgáz beszerzése 

(2022)
3,86 millió nm3 Uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2022. Első 

negyedév

2023. Harmadik 

negyedév

A közbeszerzés tárgya nem szerepel a Korm.rendelet 4. §-ában 

foglalt módszertan szerint számított CPV főcsoportban. 

A közbeszerzés helyben központosítottan - Miskolc Holding Zrt. és 

tagvállalatainak közös közbeszerzési eljárásaként - kerül 

megvalósításra. A jelenlegi energiapiaci viszonyok esetén - a 

legmegfontoltabb, körültekintőbb előkészítés ellenére - sem 

zárható ki ennél a beszerzési tárgynál egyajánlatos közbeszerzés.

3.
Teljes ellátás alapú villamos energia 

beszerzése (2023)
7,90 GWh Uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2022.Második 

negyedév

2023. Negyedik 

negyedév

A közbeszerzés tárgya nem szerepel a Korm.rendelet 4. §-ában 

foglalt módszertan szerint számított CPV főcsoportban. 

A közbeszerzés helyben központosítottan - Miskolc Holding Zrt. és 

tagvállalatainak közös közbeszerzési eljárásaként - kerül 

megvalósításra. A jelenlegi energiapiaci viszonyok esetén - a 

legmegfontoltabb, körültekintőbb előkészítés ellenére - sem 

zárható ki ennél a beszerzési tárgynál egyajánlatos közbeszerzés.

4. Autóbusz alkatrészek beszerzés (2023)

1. Kenő- és segédanyagok 

(9 féle)                      2. 

CNG üzemű MAN 

autóbuszok karosszéria 

eleme (900-1200 db)                        

3. NEOPLAN autóbuszok 

karosszéria elemei (130-

180 db)                        4. 

MAN autóbuszok 

karosszéria elemei (100-

130 db) 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2022. Harmadik 

negyedév

2023. Negyedik 

negyedév

A közbeszerzés tárgya szerepel a Korm.rendelet 4. §-ában foglalt 

módszertan szerint számított CPV főcsoportban. 

A beszerzés során 4 részajánlati kör biztosítását tervezzük. 

Ajánlatkérő állományában lévő, helyi tömegközlekedést végző 

autóbusz-flotta jelenleg (98%-ban) Neoplan és MAN típusokból 

tevődik össze. A járművekhez szükséges kenőanyagok 

többségének és alkatrészeknek rendelkezniük kell a gyári 

jóváhagyásokkal, minősítésekkel a biztonságos üzemeltetés 

érdekében. Ennek okán az alkatrészek esetében rendszerint gyári, 

vagy a gyár által utángyártott alkatrészek beszerzése történik, 

hiszen a legbiztonságosabb illeszthetősége, beépíthetőséget ezen 

alkatrészek biztosítják. A kenőanyagok viszkozitása esetén 

szintén a gyártói iránymutatás és a nagy tételű biztonságos 

szállítás az elsődleges. Mindezek alapján ajánlattevői oldalon 

kisszámú piaci szereplő létezik.

Az egyajánlatos közbeszerzés elkerülése érdekében a tárgyban 

előzetes piaci konzultációt tervezünk alkalmazni, továbbá 

felülvizsgáljuk a szállítási határidő bővítésének a lehetőségét is.

5.

Forgalomirányítási és utastájékoztatási 

rendszer üzemletetése és korszerűsítése 

(2022)

1 rendszer
Nemzeti 

eljárásrend

Keretmegállapod

ás alapján 

verseny 

újranyitás

2022. Második 

negyedév

2023. Második 

negyedév

A közbeszerzés megvalósítását a Digitális Kormányzati 

Ügynökség által kötött keretmegállapodáshoz történő 

csatlakozással kívánjuk eszközölni, mely esetében a 

korm.rendelet 3. §-a az irányadó. 

17/2022. (IV.26.) számú vezérigazgatói döntés 1. sz. melléklete

MVK Zrt. 

– Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti –

Intézkedési Terve

2022. év
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6.
Gépjármű- és felelősségbiztosítások 

beszerzése (2023-2024)

1. Kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás 

autóbusz 24 hónapra              

2. Kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás egyéb 

jármű 24 hónapra          3. 

CASCO biztosítás 

autóbusz 24 hónapra              

4. CASCO biztosítás egyéb 

jármű 24 hónapra               

5. Vasúti 

felelősségbiztosítás 18 

hónapra    6. Munkavállalói 

felelősségbiztosítás 17 

hónapra   7. Tevékenységi 

felelősségbiztosítás 24 

hónapra 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2022. Harmadik 

negyedév

2024. Negyedik 

negyedév

A közbeszerzés tárgya nem szerepel a Korm.rendelet 4. §-ában 

foglalt módszertan szerint számított CPV főcsoportban. 

2021. évben hasonló tárgyú közbeszerzési eljárás iránt csekély 

érdeklődés mutatkozott a biztosítók részéről, melynek oka 

Ajánlatkérő előtt nem ismert.

Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében azonban 

biztosítani kívánjuk a közbeszerzési eljárás során a 

részajánalattétel lehetőségét, továbbá a tárgyban előzetes piaci 

konzultációt tervezünk alkalmazni.

7. Vagyonbiztosítások beszerzése (2023) 12 hónap időtartamra Uniós eljárásrend

Hirdetménnyel 

induló 

tárgyalásos 

eljárás

2022. Második 

negyedév

2023. Negyedik 

negyedév

A közbeszerzés tárgya nem szerepel a Korm.rendelet 4. §-ában 

foglalt módszertan szerint számított CPV főcsoportban. 

A nagy vagyoni érték és a biztosítási káresemények 

zökkenőmentes ügyintézési rendjének tisztázása miatt a 

beszerzés során indokolt a hirdetménnyel induló tárgyalásos 

eljárás alkalmazása. 

Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében a 

tárgyban előzetes piaci konzultációt tervezünk alkalmazni.
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