
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

n<;". szám ú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2016. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
9. § (4) bekezdése szerint a beszerzési szervezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 
éves beszámolót készít a Képviselő-testület részére. 

A közbeszerzési eljárásokat többek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban Kbt.), valamint helyi szinten az önkormányzati beszerzések 
rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

A Képviselő-testület a Kbt. 42. § (l) bekezdése alapján minden évben a költségvetési év 
elején, de legkésőbb március 31-éig elfogadja az Önkormányzat éves összesített 
közbeszerzési tervét (a továbbiakban: közbeszerzési terv) az adott évre tervezett 
közbeszerzésekrőL 

Éves összesített közbeszerzési tervet a Polgármesteri Hivatalnak és valamennyi 
ajánlatkérőként regisztrált intézménynek is készítenie kellminden évben március 31-éig, és 
közzé kell tennie azt a Kbt. 43. § (l) bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság 
által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 

A Kbt. 42. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő 
indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

Az ajánlatkérő, tehát az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplö 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathat Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

A Kőbányai Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület a 72/2016. 
(III. 24.) KÖKT határozatával fogadta el, majd az év során l alkalommal módosította- négy 
tétel változásamiatt-a 385/2016. (XII. 15.) KÖKT határozattal. 

A 2016. év során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban több alkalommal kellett 
hiánypótlást elrendelni, felvilágosítást kémi az ajánlattevőktől, valamint több ízben kellett 
árindokolást kémi az indokolatlanul alacsony ár vonatkozásában. 

A hidegélelmiszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására 
szakértő igénybevételére került sor, mivel a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
élelmezésvezetői és vezetői nem rendelkeztek az ehhez szükséges képesítéssel. 



2016-ban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről sz ó ló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
alkalmazására került sor minden közbeszerzési eljárásban, aki részt vett az adott 
közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítésében és lefolytatásában. 

Ezt egyrészt az indokolja, hogy a Kbt. Második Része szerinti, az uniós értékhatárt elérő 
értékű közbeszerzési eljárásokban kötelező igénybe venni felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót, másrészt az, hogy a Polgármesteri Hivatal nem alkalmaz megfelelő 
közbeszerzési szakmai kompetenciával bíró szakembert. 

A 2016. évi közbeszerzési tervbe 17 eljárás került felvételre a terv módosításának 
eredményeképpen, melyek mindegyike lefolytatásra került. 

2016-ban a 17 lefolytatott közbeszerzési eljárás közül 3 közbeszerzési eljárás a Kbt. 
Második Része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű volt, melyek közül 2 árubeszerzés, l 
szolgáltatás megrendelése volt. 

A 2016-ban lefolytatott 14 darab, a Kbt. Harmadik Része szerinti Uniós értékhatár alatti 
közbeszerzési eljárás közül 4 árubeszerzés, 7 szolgáltatás megrendelése, 3 pedig építési 
beruházás volt. 

Az eljárások közül 14 lett eredményes és 3 eredménytelen. Az eredménytelenség oka 
valamennyi ajánlat érvénytelensége, illetve fedezethiány volt. Az eredményes eljárások 
esetén határidőre megkötöttük a szerződést a nyertes ajánlattevőkkel. 

Az eredménytelen eljárások közül a digitális közterületi és közműtérkép készítése tárgyú 
közbeszerzés ismételtenkiírásra kerül201 7. márciusban. 

Az elektromosautó-töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése tárgyú 
közbeszerzés újbóli kiírása esetén a beszerzést szerepeltetni kell a 2017. évi közbeszerzési 
tervben is. 

Mivel a Füzér utca 32. alatti, a Helytörténeti Gyűjtemény tervezett elhelyezéséhez 
kapcsolódó épületfelújítás, átalakítás tárgyú közbeszerzés fedezethiány miatt lett 
eredménytelen, ezért a 2017. évi közbeszerzési tervben nem szerepel. 

A 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a jelen előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza, mutatja be részletesen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót 
elfogadni. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. március " 1; 1 , 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. ( ...... ) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2016. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokról szóló beszámolót elfogadja. 



Az eljárás nyertes 
Előzetesen 

Sorszám Az eljárás megnevezése becsült nettó Szerződéses összeg 
ajánlattevő je 

érték Ft-ban 

l. része (száraz-, 
konzerv- és fűszértáru) 

l. Hidegélelmiszer beszerzése 
Natur Rost Kft. (231 0 

276 319 328 38 970 976 Ft+ áfa 
Szigetszentmiklós, 

Kardos István u. 1586/1) 

Földgáz energia beszerzése a 
Magyar Aramszolgáltató 

Kft. (1132 Budapest, 
2. Kőbányai Önkormányzat és Váci út 72-74.) 104 012 700 88 006 436 Ft+ áfa 

intézményei részére 

Budapesti Temetkezési 
Intézet Zrt. (1134 

3. Köztemetési szolgáltatás Budapest, Váci út 23- 60 OOO OOO 60 OOO OOO Ft + áfa 
27.) 

Nyomdai szolgáltatások, valamint 

4. 
emblémázott ajándéktárgyak Info-Transit Kft. (1103 

50 OOO OOO 50 OOO OOO Ft+ áfa keretösszeg 
szállítása vállalkozási Budapest, Óhegy u. 31.) 

keretszerződés keretében 
l "A kőbányai Ujhegyi sétány 

komplex megújítása" címen 
benyújtott pályázat alatt futó, 
Budapest X. kerület Újhegyi 1 . Everling Városépítő 1 

sétányhoz (a Bányató utca és IEpítőipari, Kereskedelmi! 
és Szolgáltató Kft. (21171 40 OOO OOO 38 990 OOO Ft+ áfa 

Harmat utca közötti szakasz) 
tartozó kültéri bútorok, kültéri Isaszeg, Aulich u. 3.) 1 

fitneszeszközök, kü !téri játszótéri 
eszközök, berendezések szállítási, l l 

~--· L__~ ___ lc__:e~l~he.lyezési, fe_lszcrelési munkái ---

2. melléklet az előterjesztéshez 

Beszerzés tárgya Eljárás típusa 

árubeszerzés 
Kbt. Második része 
szerinti nyílt eljárás 

Kbt. Második része 
árubeszerzés 

szerinti nyílt eljárás 

Kbt. Harmadik rész 113. § 
szolgáltatás 

szerinti nyílt eljárás 

szolgáltatás 
Kbt. Harmadik rész 113. § 
szerinti tárgyalásos eljárás 

Kbt. Harmadik rész l J 3. § 

l (l) bekezdése szerinti 
l árubeszerzés hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

l 
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Telefonos rendszer kiépítése, Magyar Telekom Nyrt. 
A keretszerződés futamidőre vetített 

Kbt. Harmadik rész 113. § üzemeltetése és vezetékes (l O 13 Budapest, 
54 OOO OOO teljes keretösszege 54 OOO OOO Ft + szaigáitatás 

szerinti nyílt eljárás 
6. 

távközlési szaigáitatás nyújtása Krisztina krt. 5 5 . ) 
áfa 

Általános felhasználású villamos 
energia beszerzése a Kőbányai MVM Partner Zrt. (1031 

árubeszerzés 
Kbt. Harmadik rész 7. Önkormányzat és intézményei Budapest, Szentendrei út 85 621316 55 694 700 Ft+ áfa 
szerinti nyílt eljárás részére 207-209.) 

A Polgármesteri Hivatal 
Renoglas Kft. (Budaörs 

Kbt. Harmadik rész 115. § 8. 
épületének felújítása (nyílászárók 

2040 Föveny u. 4.) 68 898 OOO 48 165 434 Ft+ áfa építési beruházás 
szerinti nyílt eljárás cseréje, zárófödém szigetelése) 

Digitális közterületi és 
eredménytelen szaigáitatás 

Kbt. Harmadik rész 115. § 9. közműtérkép készítése - 15748032 
szerinti nyílt eljárás 

Budapest X. kerület, Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai MOZAIK Kft. (1182 

Kbt. Harmadik rész 115. § 
l O. 

Kulturális Központ 33. számú Budapest, Halami út 
20 300 OOO 19 987 710 Ft+ áfa építési beruházás szerinti hirdetmény 

termének felújítása, átalakítása 108.) 
nélküli tárgyalásos eljárás 

házasságkötő teremmé" 

Jégpályák építése 
Z 13 Network Kft. (1108 

szaigáitatás 
Kbt. Harmadik rész 115. § ll. Budapest, Szőlővirág 14 OOO OOO 7 240 OOO Ft + áfa 

szerinti nyílt eljárás 
utca 14.) 

Füzér utca 32. alatti, a 
Helytörténeti Gyűjtemény 

Kbt. Harmadik rész 113. § 12. 
tervezett elhelyezéséhez 

- 252 OOO OOO eredménytelen építési beruházás 
szerinti nyílt eljárás kapcsolódó épületfelújítás, 

átalakítás 
l 

Vállalkozási keretszerződés 
keretében a Kőbányai Hírek című Szuperinfó Budap~st Kft. 

13. önkormányzati lap nyomdai ( 1103 Budapest, Oh egy 
1 

előállítása és szállítása utca 31.) 

~--------'--~-~--------

- i 

l 
nélküli) eljárás 
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Woss Kft (1141 
Kbt. Harmadik rész 115. § 14. Informatikai eszközök beszerzése Budapest, Fogarasi út 10 OOO OOO l O OOO OOO Ft + áfa keretösszeg árubeszerzés 

98.) 
szerinti nyílt eljárás 

Bútorbeszerzés a Budapest X. ker., 
Iroda 2000 Kft. (3 530 

Állomás u. 26. szám alatti Kbt. Harmadik rész 113. § 15. 
Ügyfélközpont berendezéséhez" 

Miskolc, Corvin út 1-3.) 31 900 OOO 21 784 021 Ft+ áfa árubeszerzés 
szerinti nyílt eljárás 

Közterületi térfigyelő kamera- ERANDO Kft.-SCI Kbt. Második Rész 

16. 
rendszer korszerűsítése, Hálózat Távközlési és 160 OOO OOO 208 370 037 Ft+ áfa szaigáitatás 

szerinti hirdetmény 
üzemeltetése és karbantartása Hálózatintegrációs Zrt. közzétételével induló 

közös ajánlattevők tárgyalásos eljárás 
Elektromos autó töltök beszerzése 

! 

17. 
és telepítése, valamint - 26 OOO OOO eredménytelen szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész 113. § 
üzemeltetése szerinti nyílt eljárás 

---- - --
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