MIVÍZ Kft.
2011. évi közbeszerzési terve1

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége2

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Közösségi

Nyílt

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés4
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére3?

I. Árubeszerzés
1. MIVÍZ Kft.
tevékenységéhez
tartozó feladat
- Villamosenergia
szállítás
185 M Ft/év

1

9310000-5

2011.10.01. (eljárás
indítása)
2012.01.01.2012.12.31.
csatlakozott

1 év

nem

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell.
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

beszerzés

-

Földgáz szállítás
32 M Ft/év

Közösségi

Nyílt

Nemzeti
különös
egyszerű

Tárgyalásos

Tárgyalásos

2011.05. hónapban
indult
2011.07.01.2012.06.30.

1 év

nem

2011.09.01.( eljárás
indítás), 2012.01.012013.12.31

2 év

nem

A Miskolc Holding
Zrt. mint tulajdonos
jelenleg
együttműködési
megállapodás alapján
a Energie AG
Miskolc Kft.-vel
végezteti ezen
tevékenységet.

3 év

II. Építési beruházás

2.





1. Építési és
Hibaelhárítási
Üzletág
tevékenységéhez
tartozó egyes
45232000
alvállalkozói
feladatok (bontás,
helyreállítás, stb.)
200M Ft/év-25%
Szennyvíz Üzletág
tevékenységéhez
tartozó karbantartási
feladatok.
Dugulás elhárítás:
35,3 M Ft/év
Csatorna TMK: 66,2 50100000-6
M Ft/év
Szennyvízcsatorna
kamerás vizsgálat:
24,6 M Ft/év

Közösségi

nem

Az eljárás
elindításához
tulajdonosi döntés
szükséges.
III. Szolgáltatás-megrendelés
2. Értékesítési
szervezethez
kapcsolódó
tevékenység
egyéb
 Vízmérő
leolvasás 40 M Ft/év szolgáltatás

3. Szennyvíz Üzletág
90100000-8
tevékenységéhez
tartozó feladat
- Szennyvíz
iszapszállítás: 90-100
M Ft/év

Közösségi

Nyílt,vagy
tárgyalásos

2011. 10. 01. (eljárás
indítás)
2012. 01. 01.2014.12. 31.

Nemzeti

Nyílt

A városi biogáz üzem
létesítésével
kapcsolatban a WIS
Zrt.-vel történt
egyeztetéseket
követően határozható
meg a tárgyi
közbeszerzés
indítása, illetve
futamideje.

3 év

nem

nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

