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1. 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.

2. Viszont eladói szerződés

Microsoft (vagy azzal egyenértékű) szoftver 

licencek beszerzése, 3 éves futamidejű OVS (Open 

Value Subscription) előfizetői szerződés keretében

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő),

Nádor Rendszerház Kft. 

(Viszonteladó)

Microsoft OVS Szoftverek használatának ellenértéke: 

29 201,94 EUR/év

opcionális Szoftver használatának ellenértéke:

2 521,50 EUR

2018. augusztus 1. - 2021. július 31.

3.
Vállalkozási elemekkel 

vegyes adásvételi szerződés

Gázmotorblokk beszerzése, áthelyezése, felújítása 

és beüzemelése a SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett 

fűtőerőművekben

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő)

Greenergy Service Kft. (Eladó)
Vételár: 109.500.000 Ft 2018. június 15. -180 naptári nap

4.
Vállalkozási elemekkel 

vegyes adásvételi szerződés

Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os 

kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a 

telepítéshez szükséges építészeti munkákkal

SZÉPHŐ Zrt. (Vevő)

New Konsrtuktív Kft. (Eladó)

Vételár: 224.500.000,- Ft

Opcionális tétel: 13.800.000,- Ft
2018. június 20. - 160 naptári nap

5.
Egyedi szerződés-

Keretmegállapodás

KEF-üzemanyagkártyás vásárlás 

KM01UKAR18
SZÉPHŐ Zrt. (Vevő)

MOL Nyrt. (Eladó)

Mindenkor érvényes MOL Group Gold Europe/Hungary 

kártyás listaár
2018. szeptember.16.-2021. március.15.

6 hónappal meghosszabítható

6. Adásvételi keretszerződés

2018. évben tervezett távhővezeték beruházáshoz 

szükséges előreszigetelt, földbe fektethető KPE 

köpenycsöves vagy légvezetékként alkalmazott 

spirálkoncolt horganylemez köpenycsöves, 

hosszavarratos haszoncsövű, 130 oC tartós 

hőtermelésre és 25 bar maximális nyomásra 

alkalmas, jelzőeres kivitelű primer távhővezeték- 

rendszer és kapcsolódó távhővezeték elemeket

Széphő Zrt. (Vevő) PURECON 

Kft. (Eladó)
56.000.000,-Ft + 30% keretösszeg 2018. január 1. - 2018. december 31.

7. 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) 

SZMJV:          1.158.531 Ft+ÁFA/hó

SZÉPHŐ Zrt.:1.711.469 Ft+ÁFA/hó

Összesen:     2.870.000 Ft+ÁFA/hó

2018. április 1.- 1-2019. április 1. 

Közbeszerzési szerződések 2018. év


