
A Társaság 2018. évi közbeszerzési terve

(Alapítói hatáskörbe tartozó)

(250 MFt-ot elérő vagy meghaladó)

9.1. sz. melléklet

önálló / konzorciumi 

(régiós / országos) / 

egyéb

 I. Árubeszerzés

A VOLÁNBUSZ és a Volán portfólióba tartozó társaságok üzemanyaggal történő 

ellátása

tankautós: 2.120*1

kutas: 3.910*1

tankautós: 4.240*1

kutas: 7.820*1
Konzorciumi uniós, nyílt, közszolgáltatói 2018.III.n.év 2018.IV.n.év

12 hó + 12 hó 

opció

30 db új csuklós autóbusz beszerzése 2 700 2 700 önálló uniós, nyílt, közszolgáltatói 2018.IV.n.év 2019.I.n.év 9 hó

 II. Építési beruházás

Népliget autóbusz-pályaudvar személyfelvonó létesítése 300 300 önálló

Kbt. 115. § szerint 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos, nemzeti 

eljárásrend

2018.II. negyedév 2018.II. negyedév 180 nap

Szigethalom autóbusz-állomás kocsi állások rekonstrukciója 300 300 önálló

Kbt. 115. § szerint 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos, nemzeti 

eljárásrend

2018.II. negyedév 2018.II. negyedév 180 nap

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Jegy- és bérletellenőrzés 519*1 1038*1 konzorciumi / országos
uniós, tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2018.II.n.év 2018.III.n.év

2019.12.31-ig 

+12 hó opció 

(összesen 24 

hónap)

Szabadáras tevékenység (szerződéses és egyéb eseti különjárati személyszállítás) 

biztosítása 
1 900 3 000 önálló uniós, nyílt 2018.I.n.év 2018.II.n.év

2019.12.31-ig 

+24 hó opció (vagy 

a keretösszeg 

kimerüléséig)

Épületek, létesítmények takarítása 462 1 078 önálló
uniós, tárgyalásos, 

klasszikus
2018. I.n.év 2018. II.n.év

16 hónap

+ 12 hónap opció

Egészségbiztosítási fedezet beszerzése 304*1 1216*1 konzorciumi / országos
uniós, tárgyalásos v. nyílt, 

klasszikus
2018. II.n.év 2018. III.n.év

36 hónap

+ 12 hónap opció

*1 csak VOLÁNBUSZ

Éves becsült értéke  

(mFt)

Becsült érték Kbt. 

szerint (mFt)
  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  Tervezett eljárási típus

nyílt/tárgyalásos/

előzetes táj. hirdetménnyel 

indított

 Időbeli ütemezés

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett időpontja 

Kiírás formája:

54



A Társaság 2018. évi közbeszerzési terve

(Vezérigazgatói hatáskörbe tartozó)

9.2. sz. melléklet

önálló / konzorciumi (régiós / 

országos) / egyéb

 I. Árubeszerzés

Földgáz beszerzés (2018-2019. gázév) 98 98
országos

(MNV Zrt. bonyolításában)

uniós, tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2018.II.n.év 2018.III.n.év 12 hó

Villamos energia beszerzés (2019.) 170 170
országos

(MNV Zrt. bonyolításában)

uniós, tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2018.III.n.év 2018.IV.n.év 12 hó

Darus autómentő bérlése 30 45
önálló / konzorciumi (régiós / 

országos) / egyéb

összefoglaló 

tájékoztatóval indított, 

nemzeti, klasszikus

2018.I.n.év 2018.II.n.év 2019.12.31-ig

Dobozos tehergépjárművek beszerzése 

lízingszerződés keretében
4 20

országos (Univerzál Beszerző 

Kft. gesztorálásával)

uniós, tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2018.I.n.év 2018.II.n.év 60 hó

MS licenszek 73*1 73*1

KEF 

közp.besz./önálló/konzorciumi/r

égiós/országos

uniós, nyílt, 

közszolgáltatói
2018.I.n.év 2018.II.n.év 12 hó

Integrált beléptető rendszerek bővítése 61 61 önálló
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos
2018.I.n.év 2018.II.n.év 90 nap

 II. Építési beruházás

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Helyközi közlekedés attraktivitásának emelése 

érdekében a médiában kifejtett reklám és marketing 

tevékenység ellátása*2

90 90 önálló / konzorciumi (régiós / 

országos) / egyéb

uniós, nyílt 

v.tárgyalásos, klasszikus
2018.I.n.év 2018.II.n.év 2018.08.31-ig

IV. Szolgáltatási koncesszió

Volántársaságok és közlekedési központok 

használatában lévő közösségi közlekedési eszközök 

és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú 

hasznosítása*2

*3 *3 konzorciumi (régiós / országos) / 

egyéb

uniós, koncessziós,  

közszolgáltatói
2018.I.n.év 2018.II.n.év

2019.12.31-ig +36 

hónap opció

*1 csak Volánbusz

*2 Amennyiben a szükséges miniszteri engedély 

rendelkezésre áll

*
3
 a becsült érték meghatározása komplex jellege 

miatt még számítás alatt

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  Tervezett eljárási 

típus

nyílt/tárgyalásos/

előzetes táj. 

hirdetménnyel indított

 Időbeli ütemezés

Szerződés tervezett 

időtartama

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja

Éves 

becsült 

érték         

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. szerint  

(mFt)

Kiírás formája:

55


