Éves beszerzési terv
Ajánlatkérő neve:
Székhelye:
Beszerzés éve:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
2020

KÖZBESZERZÉSEK
A közösségi értékhatárt elérő beszerzések

I. Árubeszerzés
Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?

Beszerzés indoka

2020.02.01-2020.12.31.

közösségi

nyílt eljárás

nem

Az üzemeltetett
víziközművek
működtetése

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Villamos energia

9300000-2

265 000 000

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

-

II. Építési beruházás
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

III. Szolgáltatás, megrendelés
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

IV. Építési koncesszió
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

V. Szolgáltatási koncesszió

A közösségi értékhatár legalább 50%-át elérő beszerzések

I. Árubeszerzés

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?

Vegyszer beszerzés

24000000-4

120 000 000

2019.11.04.-2021.11.04.

nemzeti

nyílt eljárás

nem

Üzemanyag beszerzés

09130000-9

116 000 000

2018. II. negyedév - 30 hónap

nemzeti

nyílt eljárás

nem

Villamos energia

9300000-2

265 000 000

2020.01.01.-2020.12.31.

közösségi

nyílt eljárás

nem

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

Beszerzés indoka
Az ivóvízellátás és
szenyvízszolgáltatás
fenntartásához
szükséges
vegyszerek
beszerzési ára
emelkedik, a
beszerzés értéke Kiskunmajsa
csatlakozásával valószínűleg
meghaladja a nemzeti
értékhatárt.
Az ellátási terület és a
gépjármű park,
valamint az
üzemanyagárak
növekedésével a
beszerzés értéke
meghaladja a nemzeti
értékhatárt.
Az üzemeltetett
víziközművek
működtetése

II. Építési beruházás
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

III. Szolgáltatás, megrendelés
Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Laborvizsgálatok (ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatási ágazat)

71900000-7

120 000 000

2019.01.15-2020.12.31.

nemzeti

nyílt eljárás

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?

Beszerzés indoka

nem

Az ellátási terület és a
vizsgálatok
költségeinek
növekedésével a
beszerzés értéke
meghaladja a nemzeti
értékhatárt.

IV. Építési koncesszió
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

V. Szolgáltatási koncesszió
Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)
-

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

A nemzeti értékhatárt elérő beszerzések

I. Árubeszerzés
Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?

Üzemanyag beszerzés

09130000-9

116 000 000

2018. II. negyedév - 30 hónap

nemzeti

nyílt eljárás

nem

Villamos energia

9300000-2

265 000 000

2020.02.01-2020.12.31.

közösségi

nyílt eljárás

nem

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

Beszerzés indoka
Az ellátási terület és a
gépjármű park,
valamint az
üzemanyagárak
növekedésével a
beszerzés értéke
meghaladja a nemzeti
értékhatárt.
Az üzemeltetett
víziközművek
működtetése

II. Építési beruházás
Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

III. Szolgáltatás, megrendelés
Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Laborvizsgálatok (ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatási ágazat)

71900000-7

120 000 000

2019.01.15-2020.12.31.

nemzeti

nyílt eljárás

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

-

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?

Beszerzés indoka

nem

Az ellátási terület és a
vizsgálatok
költségeinek
növekedésével a
beszerzés értéke
meghaladja a nemzeti
értékhatárt.

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

Beszerzés indoka
-

Beszerzés meghatározása,
megnevezése (tárgy, mennyiség)
-

Fő CPV kód

Beszerzés becsült értéke
(nettó forint)

Beszerzés tervezett kezdete és
időtartama

Irányadó eljárási rend

Alkalmazott/választott
eljárástípus

-

-

-

-

-

Előzetes tájékozató
közzétételére sor
kerül?
-

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁR 30%-ÁT MEGHALADÓ BESZERZÉSEK (KIVÉVE KÖZBESZERZÉSEK)
I. Árubeszerzés

Beszerzés tárgya

Becsült érték (nettó
forint)/ irányadó
eljárásrend a beszerzési
szabályzat szerint

Beszerzés tartalmának
meghatározása

Beszerzés
kezdetének/megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének
időpontja/szerződés időtartama

Beszerzés indoka

Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirat
és a konzorciumi
szerződés alapján kell az
ivóvízágazati
berendezéseket
beszerezni
Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirat
és a konzorciumi
szerződés alapján kell a
fúvókat beszerezni
Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirat
és a konzorciumi
szerződés alapján kell az
ivóvízágazati
berendezéseket
beszerezni

Ivóvíz berendezések beszerzése

12 780 000 / könnyített
beszerzési eljárás

Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirata
alapján történő beszerzés

2020. II. negyedév

2020.05.01.-2020.11.30.

Fúvók beszerzése

33 318 000 / könnyített
beszerzési eljárás

Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirata
alapján történő beszerzés

2020. II. negyedév

2020.05.01.-2020.11.30.

Szennyvíz szivattyúk beszerzése

48 850 000 / könnyített
beszerzési eljárás

Az ITM VEF-2019-49
számú támogatói okirata
alapján történő beszerzés

2020. III. negyedév

2020.05.01.-2020.11.30.

Beszerzés tárgya

Becsült érték (nettó
forint)/ irányadó
eljárásrend a beszerzési
szabályzat szerint

Beszerzés tartalmának
meghatározása

Beszerzés
kezdetének/megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének
időpontja/szerződés időtartama

Beszerzés indoka

Szivattyújavítás

49 000 000 / könnyített
beszerzési eljárás

A szolgáltó üzemeltetési
területén található
szivattyúk javítés,
felújítása, szervizelése.

2017.III.n.év

2018.01.01.-2020.12.31.

Az elöregedett szivattyúk
javítása, felújítása
előreláthatóan magas
költséggel fog járni.

Földgáz beszerzése

28 000 000 / könnyített
beszerzési eljárás

Földgáz energia az
üzemeltetett épületek
fűtéséhez

2020. II.n.év

2020.III.n.év-2021.III.n.év

Az épületek fűtését a
földgáz piacról kell
biztosítani.

2020.12.31

A vízmérők javítására,
hitelesítésére, felújítására
Társaságunk nem
rendelkezik eszközzel,
munkaerővel.

II. Szolgáltatás, megrendelés

Vízmérők javítása, hitelesítése

33 000 000 / könnyített
beszerzési eljárás

A bekötési mérők javítása,
hitelesítése

2019.I. negyedév

Beszerzés indoka
-

II. Építés

Beszerzés tárgya

Becsült érték (nettó
forint)/ irányadó
eljárásrend a beszerzési
szabályzat szerint

Beszerzés tartalmának
meghatározása

Beszerzés
kezdetének/megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének
időpontja/szerződés időtartama

Beszerzés indoka

-

-

-

-

-

-

