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1 Vállalkozási keretszerződés

Távhővezeték beruházásokhoz és előre nem 

tervezhető fenntartási és üzemzavar elhárítási 

munkálatokhoz szükséges alépítményi munkák

SZÉPHŐ Zrt. (Megrendelő)

STRABAG Általános Építő Kft. 

(Vállalkozó)

130.000.000 Ft (-50%)

Keretösszeg

Beruházáshoz szükséges munkák

2016. április 25-2016. december 31. 

Üzemzavar elhárításhoz szükséges munkák

2016. július 2-2016. december 31. 

2 Adásvételi keretszerződés

Távhővezeték beruházásokhoz és előre nem 

tervezhető fenntartási és üzemzavar elhárítási 

munkálatok során a távhővezeték javításához 

szükséges távhővezeték rendszer szállítása, ehhez 

kapcsolódó helyszíni utószigetelési feladatok 

ellátása és mérnöki szolgáltatás (párnázási terv 

készítés, statikai ellenőrzés, műszaki/tervezői 

tanácsadás) nyújtása

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

 ISOPLUS Távhővezetékgyártó 

Kft.(Eladó)

90.000.000 Ft (-50%)

Keretösszeg

Beruházáshoz szükséges munkák

2016. április 27-2016. december 31. 

Üzemzavar elhárításhoz szükséges munkák

2016. augusztus 15.-2016. december 31.

3 Vállalkozási keretszerződés
Távhővezeték-fenntartáshoz és üzemzavar-

elhárításhoz szükséges alépítményi munkák

SZÉPHŐ Zrt. (Megrendelő);

ORINOCO '2002 

Kft.(Vállalkozó)

40.000.000 Ft (-50%)

Keretösszeg
2017. január 1-2018. december 31.

4 Adásvételi keretszerződés

Előre nem tervezhető távhővezeték-fenntartáshoz 

és üzemzavar-elhárításhoz szükséges 

távhővezeték-rendszer beszerzése és ehhez 

kapcsolódó helyszíni utószigetelési feladatok 

ellátása és mérnöki szolgáltatás nyújtása 

(párnázási terv készítés, statikai ellenőrzés, 

műszaki/tervezői tanácsadás) 

SZÉPHŐ Zrt, (Vevő),

ISOPLUS Távhővezetékgyártó 

Kft.(Eladó)

25.000.000 Ft (-50%)

Keretösszeg
2017. január 1-2018. december 31.

5

Teljes ellátás alapú 

menetrendadási 

kötelezettség nélküli,

villamos energia 

kereskedelmi szerződés

Általános felhasználású villamos energia beszerzés-

2017

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

MVM Partner Zrt. (Eladó)

Egységár: 13,20 HUF/kWh,

496 800 kWh, szerződött mennyiség
2017. január 1- 2017. december 31. Csoportos közbeszerzés

6. Üzemeltetési szerződés

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. alatti ingatlan 

üzemeltetési és szakmai működési feladatainak 

ellátása.

Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat

SZÉPHŐ Zrt (Megbízók) 

Fehérvári Civil Központ 

Nonprofit Kft. ( Üzemeltető) 

2.490.000 Ft/hónap 2016. november 1-2017. november 1. 

7
Vállalkozási elemekkel 

vegyes adásvételi szerződés

Melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és 

szerelvényeinek beszerzése, beépítése, 

beüzemelése továbbá a meglévő kazán 

korszerűsítése

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

New Konsrtuktív Építészeti és 

Kereskedelmi  Kft. (Eladó)

459.191.828 Ft 2017. május 19 - 2017. november 27.

Közbeszerzési szerződések 2016-2018 április

2017. év

2016. év



8
Vállalkozási elemekkel 

vegyes adásvételi szerződés

Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, 

füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, 

vízkezelési-, nyomástartó berendezések 

beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű 

homlokzatának felújítása

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

New Konsrtuktív Építészeti és 

Kereskedelmi Kft. (Eladó)

219.967.553 Ft 2017. szeptember 5 - 2018. február 3. 

9

Teljes ellátás alapú 

menetrendadási 

kötelezettség nélküli,

villamos energia 

kereskedelmi szerződés

Általános felhasználású villamos energia beszerzés 

-2018

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

MVM Partner Zrt. (Eladó)

Egységár: 16,94 HUF/kWh,

1 094 400 kWh szerződött mennyiség
2018. január 1 - 2019. december 31. Csoportos közbeszerzés

10 Adásvételi keretszerződés

2018. évben tervezett távhővezeték beruházáshoz 

szükséges távhővezeték-rendszer beszerzése és 

ehhez kapcsolódó helyszíni utószigetelési 

feladatok ellátása és mérnöki szolgáltatás 

nyújtása (párnázási terv készítés, statikai 

ellenőrzés, műszaki/tervezői tanácsadás)

56.000.000 Ft (+ 30%)

keretösszeg 
Jogorvoslati eljárás folyamatban



11 Vállalkozási szerződés

SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, 

Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti 

fűtőerőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 

GS-NLC típusú gázmotort érintő, gyártó által előírt 

gyakorisággal (2000, 4000 és 6000 üzemóránként) 

történő karbantartás és eseti meghibásodásokból 

eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése 

alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák és 

a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb 

alkatrészek szállítása

SZÉPHŐ Zrt. (Megrendelő),

Greenergy-Service 

Karbantartó Kft. (Vállalkozó)

 - a gázmotor gyártó által előírt 2000 üzemórás 

karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti 

alkatrészek biztosításának vállalkozói díja: 189.000 Ft/ 

gázmotor / alkalom,

- a gázmotor gyártó által előírt 4000 üzemórás 

karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti 

alkatrészek biztosításának vállalkozói díja: 423.000 Ft  

gázmotor / alkalom, 

- a gázmotor gyártó által előírt 6000 üzemórás 

karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti 

alkatrészek biztosításának vállalkozói díja: 2.750.000 Ft  / 

gázmotor / alkalom, 

- Egyéb alkatrészek árengedménye a mindenkori gyártói 

listaárból: 8,5 %

- Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja:  

6.500 Ft/óra/fő 

- Rendkívüli hibaelhárítás, javítási  feladatok esetén a 

kiszállási díj: 29.800 Ft/alkalom 

- Gyújtógyertyák egységára: 57.720 Ft /darab

- Rendkívüli hibaelhárítási, javítási munkákkal összefüggésben 

a Vállalkozó által vállalt reakcióidő: 4 óra

2018. április 12- 2019. december 31.

2018. év


