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Iktatószám: PM/9159/2018. Válasz a K/1047.; K/1048.; K/1049.; K/1050. és
KII 051. számú írásbeli kérdésre:
,,Hány autó elektromos autó beszerzésére kerül sor?",
,,Milyen típusú elektromos autókat és milyen áron
fognak megvásárolni?", ,,Mely intézmények kaphatnak
elektromos autót?", ,,Történt-e előzetes igényfelmérés
arra vonatkozóan, hogy mely intézményeknek van
szükségük ilyen gépjárműre?"; ,,A pályázó
intézményeknél rendelkezésre áll-e megfelelő számú
gyorstöltő az elektromos autók töltésére?"

Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A K/1047., a K/1048., a K/1049., a K/1050. és a K/1051. számú írásbeli kérdésre Varga Mihály
miniszter úr nevében és megbízásából a következő választ adom:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), mint központi beszerző szerv
,,Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése" tárgyban nyílt központosított közbeszerzési
eljárást folytatott le 5 részben és 9 milliárd Ft keretösszegben, melynek eredményeként megkötött
keretmegállapodások alapján több mint 1 100 db - 2 gyártó - gépjármű beszerzésének nyílt meg
a lehetősége.

A beszerezhető gépjárművek típusait és árait az alábbi táblázat tartalmazza:

Gépjármű gyártmány, Gépjármű ára
modell, típus (nettó Ft)

Volkswagen e-up! 5 598 350
Volkswaaen e-Golf 7 928 OOO
Nissan LeafNConnecta 40kW 8 121 827
Nissan eNV200 Evalia Acenta 40kW 8 731 051
Nissan eNV200 Van Acenta 40kW 8 129 093

A keretmegállapodások a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési
rendszerhez önként csatlakozó mintegy 1 OOO intézmény részére érhetőek el.

A központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásával a KEF elektromos üzemű gépjárművek
beszerzésének a lehetőségét teremtetette meg az érintett kör részére, a konkrét beszerzéseket
igény felmerülése esetén maguk az intézmények valósíthatják meg a keretmegállapodásokon
keresztül.
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A központosított közbeszerzési rendszerben az érintett kör számára az elektromos gépjárművek
töltésére szolgáló berendezések beszerzésének lehetősége is biztosított, a KEF által ,,Elektromos
üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzése" tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodások alapján 50kW
teljesítményű DC töltők, 22kW teljesítményű DC töltők, valamint 22kW teljesítményű AC töltők
beszerzését tudják megvalósítani a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
kötelezett és az önként csatlakozó intézmények.

Budapest, 2018. augusztusJ:\.:".
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