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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2017. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján központi szint alatti ajánlatkérő szervezetnek minősül a helyi önkormányzat, 
illetve a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján továbbá az önkormányzat hivatala. E 
rendelkezéseknek megfelelően a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatások 
megrendelése esetén mindkét jogi személy közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 9. 
§ ( 4) bekezdése előírj a, hogy a Polgármesteri Hivatal beszerzésekért felelős szervezeti 
egysége a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról éves beszámolót készítsen a Képviselő
testület részére. 

A közbeszerzési eljárások lefolytatása során az Önkormányzat és a Hivatal a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25 .) MvM 
rendelet előírásainak megfelelően közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését vette 
igénybe. 

A Képviselő-testület által a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló 51/2017. (III. 23.) 
KÖKT határozattal elfogadott és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló 363/2017. (XI. 23 .) KÖKT határozattal 
módosított közbeszerzési terv alapján a 2017. évben tizennégy eljárás lefolytatására került sor, 
ebből tizenkettő eredményes (három eljárás eredményéről 2018-ban hozott döntést a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság), kettő részben eredményes volt. 

A 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások típusai a következők szerint alakultak: 

A Kbt. II. része Kbt. III . rész Központosított Összesen 
szerinti uniós szerinti uniós közbeszerzés 

értékhatárt e l érő é1tékhatár a latti 
eljárás eljárás 

Árubeszerzés 3 1 0 4 
Szolgá ltatás 0 7 1 8 

Építési 0 2 0 2 
beruházás 
Összesen 3 10 1 14 

A 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások felsorolását és főbb adatait az előterjesztés 
2. melléklete tartalmazza. A közbeszerzési eljárások tartalma, megindításának indoka az 
alábbiakban kerül ismertetésre. 



1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek 
előállítása 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. Ill. rész 113. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 63 OOO OOO Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X . kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. me lléklet 3. pont 4. sor 

Eljárás időpontja: 2017. január 
Szerződés hatálya: 2017. március 1 7-étől 25 hónap 

A Wise Advisory Group Kft.-vel 2015 . június 30-án megkötött vállalkozási keretszerződés 
határozott időtartamának lejártára tekintettel új közbeszerzési eljárás lefolytatása vált 
szükségessé. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 287/2016. (XII. 13 .) GPB határozatával 
jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, 
valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumait az alábbiak szerint: 

A Kőbányai Hírek elnevezésű közéleti havilap főszabályként 16 oldal terjedelmű, de az 
Önkormányzat fenntartja a lehetőségét annak, hogy szükség esetén 20 oldalas különszám 
megrendelésére is sor kerülhessen. A lap 43000 példányban jelenik meg. A megrendelésre a 
keretszerződéses jellegből adódóan eseti megrendelések formájában kerül sor. Az oldalméret 
A/3 méretű. Az Önkormányzat mint Megrendelő eseti megrendeléssel jogosult havonta több 
alkalommal is igényelni a szolgáltatást. A hirdetésszervezést a Megrende lő végzi, így a 
hirdetésekből befolyó bevételek az Önkormányzatot illetik meg. A fe ladat részét képezi a 
Kőbányai Hírek közéleti hírközléseinek a lap facebook oldalára történő feltö ltése és hirdetése 
a keretszerződés időtartama alatt. A nyertes ajánlattevő feladata havonta legalább 1 db 
infografika készítése a közéleti hírközlések illusztrációjához, valamint a képanyagok Own 
Cloud (,,saját felhő") szerveren történő tárolása, illetőleg az Önkormányzattal történő 
megosztása. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. február 10-éig, két ajánlatot nyújtottak be. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 49/2017. (III . 6.) GPB határozatával a Wise Advisory 
Group Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mivel ő adta az értékelési szempontra 
(legjobb ár-érték arány) tekintettel a legkedvezőbb - és az egyetlen - érvényes ajánlatot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 

hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal 

Közbeszerzési eljárás tárgya: építési beruházás 
E ljárás típusa: Kbt. Ill . rész 115. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 173 923 367 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi kö I tségvetésérő 1 szó ló 5/2018 . (II. 23 .) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 5. és 73 . sor 

Eljárás időpontja: 2017.január 
Szerződés hatálya: 2017. május 5-étől 77 nap 

A 2017. évben elkezdődött a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. 
Ennek keretein belül megtörtént a padlásfödém hőszigetelése, a külső nyílászárók felújítása. A 
következő lépésként a meglévő elavult és gazdaságtalan hűtési és fűtési rendszer korszerűsítése 
vált szükségessé, amely ki tudja váltani a mobil klímás hűtési megoldást is. 
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A Képviselő-testület a 12/2017. (I. 19.) KÖKT határozatával hagyta jóvá a közbeszerzési 
eljárás megindítását, az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. február 13-áig, hat ajánlatot nyújtottak be. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az 50/2017. (III. 6 .) GPB határozatával a Morpheus'48' 
Építőipari , Kereskedő és Szolgáltató Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az 
értékelési szempontra - legjobb ár-érték arány - tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőt. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként a Polgármesteri Hivatal tetőterében 8 db hőszivattyús 
rendszer (3 db gépház, 12 db kültéri egység, 140 beltéri egység, nyári hőteljesítmény 342,1 
kW, téli hőteljesítmény 238,5 kW) került kialakításra. 

3. Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása 

Közbeszerzési el járás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. III . rész 113. ~ szerinti nvílt eliárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 153 498 840 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi kö l tségvetéséről szóló 5/20 18. (11. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. sor 

El járás időpontja: 2017. március 
Szerződés hatálya: 2017. augusztus 1 1-étől 24 hónap 

A felnőtt háziorvosi ügyelet feladatainak ellátására az Önkormányzat az Inter-Ambulance 
Service Zrt.-vel kötött szerződést, amely 2017. augusztus 10-én lejárt, ezért közbeszerzési 
eljárás lefolytatása vált szükségessé. 

A felnőtt háziorvosi ügyelet keretében az Önkormányzat köteles a X. kerületi felnőtt lakosok 
részére a hét minden napján 24 órás kijáró és ambuláns ügyeleti ellátást biztosítani és azt 
dokumentálni egy fő kijáró szakorvossal és egy fő ambuláns szakorvossal, egy asszisztens és 
egy gépkocsivezető összetételű műszakkal. Ezen túlmenően a fe l nőtt háziorvosi ügyelet 
keretében kell , hogy sor kerüljön a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak 
munkaidőn túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi ellátására. 

A Képviselő-testület a 20/2017. (II. 23.) KÖKT határozatával jóváhagyta a közbeszerzési 
eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. Az 
eljárásban az Önkormányzat által javasolt három gazdasági szereplőn kívül a Közbeszerzési 
Adatbázisban közzétett összefoglaló tájékoztatásra határidőben jelentkező gazdasági szereplők 
vehettek részt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. marcms 16-áig, két ajánlatot nyújtottak be. Az 
indikatív árajánlat alapján megállapított forráshoz képest 2017-2019 vonatkozásában összesen 
nettó 2 321 294 Ft pótfedezet biztosítására volt szükség annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményes lehessen. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 88/2017. (IV. 25.) GPB határozatával az Inter
Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Z11. -t nyilvánította az eljárás nye1iesének, mint az 
értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb - és egyetlen érvényes - ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt. 
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4. Digitális közterületi műszaki térkép készítése 

Közbeszerzési eljárás tár2:va: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. III. rész 113. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 3 l 496 063 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018 . évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. sor 

Eljárás időpontja: 2017. március 
Szerződés hatálya: 2017. december 31-éig 

Az Önkormányzatnál 2004-től működik a kerület területére vonatkozó digitális térinfom1atikai 
rendszer. A térinformatikai rendszer ezen időpont óta folyamatosan bővül , töltődik fel 
adattartalommal. A meglévő közmű alaptérkép térinformatikai szempontból elavult, 
korszerűtlené vált, ezért szükséges volt a közterületekre vonatkozó adattartalom megúj ítása a 
kor igényeinek megfelelő adattartalommal , és térinformatikai szerkezettel bíró digitális 
közterületi műszaki térkép elkészítése. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés előírásai alapján a nyertes ajánlattevő a digitális közterületi műszaki térképet EOV 
vetületben, ESRI Shape formátumban köteles elkészíteni úgy, hogy az Önkormányzat 
térinformatikai rendszerébe közvetlenül beilleszthető legyen. 

A Képviselő-testület a 48/2017. (III. 23.) KÖKT határozatával jóváhagyta a közbeszerzési 
eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. Az 
eljárásban az Önkormányzat Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya által javasolt 
három gazdasági szereplőn kívül a Közbeszerzési Adatbázisban közzétett összefoglaló 
tájékoztatásra határidőben jelentkező gazdasági szereplők vehettek részt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. április 21-éig, nyolc ajánlatot nyújtottak be. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 132/2017. (V. 23.) GPB határozatával a DigiKom 
Geodéziai és Térinformatikai Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési 
szempontra és részszempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

5. Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára (1) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II. rész szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 220 040 176 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 22. sor 

Eljárás időpontja: 2017. március 
Szerződés hatálya: 3. rész: 2017. június 30-tól 24 hónap 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/ A. § 
(3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a települési 
önkormányzat feladata az általa fenntaiiott intézményekben. 

A közbeszerzési eljárás dokumentációjában a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosításához 
szükséges hidegélelmiszerek mennyisége és fajtája a bölcsődei élelmezésvezetők felvetései , 
valamint a várható igények figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 85/2016. (IV. 6.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

A gazdasági szereplők hat részre (1. rész: száraz-, konzerv- és füszértáru, 2. rész: mirelit áru, 
3. rész: kenyér, pékáru, 4. rész: tej , tejtermék, 5. rész: hús, húskészítmény, 6. rész: gyümölcslé 
sűrítmények) tehettek ajánlatot. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. május 22-éig, öt ajánlatot nyújtottak be. A Képviselő
testület a 225/2017. (VI. 22.) KÖKT határozatával a 3. rész tekintetében a Sütőgép 
Élelmiszeripari Gépszerelő , Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.-t nyilvánította az eljárás 
nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
aján l attevőt. A beszerzés többi eleme tekintetében az eljárás eredménytelenségét állapította 
meg a Képviselő-testület. 

6. Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére (2) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II . rész szerinti nyílt e ljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 202 359 155 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

20 18. évi kö l tségvetésérő l szóló 5/20 18. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 22. sor 

Eljárás időpontja: 20 17. augusztus 
Szerződés hatálya: 20 18. augusztus 10. - 20 19. november 15. 

A korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás egyes részeinek eredménytelenségére tekintettel 
új eljárás indítására került sor. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 196/2017. (VIII. 22.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

A gazdasági szereplők hat részre (1 . rész: száraz- és füszértáru, 2. rész: mirelit áru, 3. rész: tej , 
tejtermék, 4. rész: hús, húskészítmény, 5. rész: gyümölcslé sűrítmények, 6. rész: befőtt, 

konzerváru) tehettek aján latot. 

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás ezúttal lehetőleg minden rész tekintetében 
eredményes legyen, több intézkedés történt: 
1. A száraz-, konzerv- és füszértáru részt ketté bontottuk szárazáru és füszértáru (1. rész), 
valamint befőtt és konzerváru (6. rész) részekre, annak érdekében, hogy több gazdasági 
szereplő tudjon ajánlatot tenni, 
2. egyes termékek esetében nem kértünk be gyártmánylapot, 
3. módosítottunk a specifikációkon, százalékos arányban tágabban határoztunk meg 
bizonyos tételeket a megajánlható termékek körének bővítése érdekében (pl. hal esetében 12% 
helyett 10% glazúr is elfogadható). 
4. A kis tételben beszerzésre kerülő áruk kikerültek a terméklistából (pl. sáfrány). 

Az ajánlattételi határidő lejá1iáig, 2017. október 16-áig, három ajánlatot nyújtottak be. Az 
eljárás eredményességének biztosítása érdekében a 6. rész (Befőtt és konzerváru) fedezetének 
kiegészítésére volt szükség 837 752 Ft+ áfa összeggel. 

A Képviselő-testület a 362/2017. (XI. 23.) KÖKT határozatával az 1. és 6. rész tekintetében a 
Natur Rost Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel 
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legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. A beszerzés többi eleme vonatkozásában az 
eljárás eredménytelenségét állapította meg a Képviselő-testület. 

7. Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2017.10.01. 00:00 CET-2018.09.30. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. Ill. rész 113. & szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 35 7 16 125 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

20 18. évi költségvetéséről szóló 5/20 18. (II. 23 .) 
önkormányzati rendelet 5. me lléklet 3. pont 4-19. sorai, 
22-40 . sorai , 42. és 43 . sora 

Eljárás időpontja: 20 17. április 
Szerződés hatá lya: 20 17. október 1. - 20 18. szeptember 30. 

Az Önkormányzat által földgáz energia beszerzésére vonatkozó, 2016. évben megkötött 
szerződések 2017. szeptember 30. napján megszűntek, ezért a következő gázévre vonatkozóan 
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője az 
Önkormányzat, a teljesítéssel érintett egyéb ajánlatkérő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a 
Kocsis Sándor Sportközpont, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 90/2017. (IV. 25.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. május 22-éig, öt ajánlatot nyújtottak be. A Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság a 162/2017. (VI. 20.) GPB határozatával az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Energiakereskedő Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra 
tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

8. ,,Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 

Közbeszerzési el járás tárgya: árubeszerzés 
E ljárás típusa: Kbt. Ill . rész 113. § szerinti nyí lt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 15 748 031 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/20 18. (II. 23 .) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4 . sor 

Eljárás időpontja: 2017. április 
Szerződés hatálya: 20 17. július 13-ától 30 nap 

A Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésén módosította a szociális ellátásokról szóló 
3/2015 . (II. 20.) önkormányzati rendeletét, és a születési támogatás helyett 2017. július l-jétől 
új formában, babakelengye-támogatással kívánja segíteni a gyermeket vállaló családokat. A 
30 OOO Ft értékű csomagot a gyermek egyéves koráig igényelheti a szülő (törvényes képviselő). 
A babakelengye-csomag értéke a születési támogatásnál nagyobb értékű, illetve azonnali 
természetbeni juttatást jelent. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 89/2017. (IV. 25.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat az alábbiak alapján: 
Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás keretében 600 db „Kőbányai baba vagyok" logóval 
ellátott termékeket tartalmazó csomagot kívánt beszerezni. Az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott feltétel szerint a csomag valamennyi terméke jó minőségű, uniszex, lányos-fiús 
családok számára egyaránt használható termék. A csomag tartalma: pelenkázótáska, kapucnis 
babakifogó törölköző, babapléd (kocsi takaró), babaétkészlet, bébiételt és cumisüveget 
melegentartó hőtartó tároló, babaelőke, plüss oroszlán, logózott póló. Az eljárásban az 
Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztálya által javasolt hét gazdasági szereplőn kívül a 
Közbeszerzési Adatbázisban közzétett összefoglaló tájékoztatásra határidőben jelentkező 
gazdasági szereplők vehettek részt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. május 18-áig, két ajánlatot nyújtottak be. A Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság a 161/201 7. (VI. 20.) GPB határozatával a Reklámajándék.hu Kft.-t 
nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

9. Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2018. 01. 01. 00:00 CET - 2018. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szo lgá ltatás 
Elj árás típusa: Kbt. III. rész 11 3. & szerinti nyí lt el járás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 40 635 380 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi kö l tségvetéséről szóló 5/20 18. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4-19. sorai , 
22-40. sorai , 42. és 43. sora 

Eljárás időpontja: 2017. július 
Szerződés hatálya: 20 18. január 1. - 20 18. december 3 1. 

Az Önkormányzat által általános felhasználású villamos energia beszerzésére vonatkozó, 2016. 
évben megkötött szerződések 2017. december 31. napján 24 órakor megszűntek, ezé1i a 
következő évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A 
közbeszerzési eljárás ajánlatkérője az Önkormányzat, a teljesítéssel érintett egyéb ajánlatkérő 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék, a Kőbányai Mászóka Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Bóbita 
Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Hárs levelű Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda, a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda, a Kőbányai Zsivaj Óvoda, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. , a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. , valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. volt. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 131/2017. (V. 23 .) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. 
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Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. június 12-éig, három ajánlatot nyújtottak be. 

Az eljárásban a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257 /2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdése, továbbá az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet 35/A. § b) pontja szerint elektronikus árlejtés alkalmazására 
került sor, amelyen mind a három ajánlattevő részt vett. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 193/2017. (VII. 20.) GPB határozatával az MVM Paiiner 
Zrt.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel 
l egkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és költségvetési szervei mobil 
távközlési és mobilinternet szolgáltatásokkal történő ellátása 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: központosított közbeszerzés 
Beszerzés becsült értéke: -
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

20 18. évi költségvetéséről szó ló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4- 19. sorai , 
22-40. sorai, 42. és 43 . sora 

Eljárás időpont j a: 20 17. március 
Szerződés hatálya: 2017. július 12. - 2020. május 6. 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek számára „Kormányzati 
hangalapú csomagok" tárgyban keretmegállapodást kötött a Magyar Telekom Nyrt.-vel. 

A keretmegállapodás III.1 . pontja alapján a keretmegállapodás személyi hatálya kiterjed 
a központosított közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó szervekre és a központosított 
közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott költségvetési szervekre. Az 
Önkormányzatának is jogszabályban biztosított lehetősége volt, hogy ezen 
keretmegállapodás alapján vegye igénybe az Önkormányzat és valamennyi költségvetési 
szerve mobil távközlési és mobilinternet szolgáltatását, azaz önként csatlakozzon a 
központosított közbeszerzési rendszerhez a mobil távközlési szolgáltatás tárgyában. 

A Képviselő-testület a 49/2017. (III. 23.) KÖKT határozatával úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat és költségvetési szervei mobil távközlési és mobilinternet szolgáltatásokkal 
történő ellátását 2020. május 6-áig a központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes 
csatlakozás keretében valósítja meg. 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a korn1ányzati kommunikációs beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § (7) 
bekezdése alapján a fizetendő közbeszerzési díj mértéke a közbeszerzés áfa nélkül számított 
értékének 2 %-a, de legalább 200 OOO Ft. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a közbeszerzési 
díj összege 92 400 Ft, az Önkormányzat esetében pedig 138 236 Ft, így a legalacsonyabb 
összeg megfizetésének kötelezettségével kellett számolni. 

A központosított közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozás eredményeként az Önkormányzat, 
valamint a Polgármesteri Hivatal 2017. július 12-én szolgáltatási szerződést kötött a 
Magyar Telekom Nyrt.-vel, 2017. augusztus 10-én pedig megtörtént a számhordozás is. 
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11. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal átalakítása (belső udvarban közbenső födém és 
üvegtető építése, előtér és recepció kialakítása, felvonó kiépítése) a kapcsolódó szakipari 
munkákkal 

Közbeszerzési eljárás tárgya: építési beruházás 
Eljárás típusa: Kbt. III. rész 115. § ( 1) bekezdése szerinti nyílt 
Beszerzés becsült értéke: nettó 195 701 066 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről , valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 11 . melléklet 6. sora 

Eljárás időpontja: 2017. május 
Szerződés hatálya: 2017. augusztus 23-ától 150 nap 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről , valamint az egyes önkormányzati rendeletek 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben 
döntött a Polgármesteri Hivatal felújításának folytatásáról. A kiviteli tervek elkészítésével az 
Integrated Engineering Solutions Kft. került megbízásra. 

Az átalakítási munkálatokra Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 2017. január 13-án a BP-05/107/00089-5/2017. számú 
határozatával adta meg az építési engedélyt. 

A beruházás eredményeként a fogyatékosság-barát munkahely vonatkozásában 
megfogalmazott elvárásokhoz igazodóan lift és akadálymentes WC, az információbiztonsági 
előírásoknak való megfelelést biztosító hatékony beléptetőrendszer, korszerű ügyfélfogadó és 
ügyfélváró kerül kialakításra. A beázó étkezőtető bontását követően kivitelezett új födém 
megépítésével rendezvényhelyszínként használható tér keletkezik, mely alkalmas lesz a 
látogatók és vendégek méltó fogadására is. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítása 3. ütemének megvalósítása a beszerzés becsült 
értékére tekintettel közbeszerzés köteles volt. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 157/2017. 
(VI. 8.) GPB határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, az ajánlattételi 
felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. június 20-áig, két ajánlatot nyújtottak be. A Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság a 194/2017. (VII. 20.) GPB határozatával a Modus Vivendi Kft.-t 
nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

12. A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. III. rész 1 13 . ~ szerinti nyílt 
Beszerzés becsült értéke: nettó 44 OOO OOO Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (11. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4 . sor 

Eljárás időpontja: 2017. november 
Szerződés hatálya: 2018. február 10. - 2019. december 31. 
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Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként 2016. december 31-én 
vállalkozási keretszerződést kötött a Szuperinfó Budapest Kft.-vel „A Kőbányai Hírek című 
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyban. A vállalkozási keretszerződés 
201 7. december 31-ig, de legfeljebb a nettó 17 900 OOO Ft-os keretösszeg kimerüléséig tartó 
határozott időre került megkötésre. Tekintettel arra, hogy a keretszerződés 201 7. december 31. 
napján megszűnt, a Kőbányai Hírek nyomdai előállításának folyamatos biztosítása érdekében 
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 266/2017. (XI. 21.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását , valamint a 
közbeszerzési eljárás dokumentumait. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. január 10-éig, két ajánlatot nyújtottak be. A Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság a 2/2018. (I. 23.) GPB határozatával a Szuperinfó Budapest Kft.-t 
nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

Az eredményes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a Kőbányai Hírek nyomtatása 
folyamatosan biztosítható tekintettel arra, hogy a megszűnő szerződés alapján került 
megrendelésre a kiadvány januári száma is, a februári szám nyomtatására pedig már az új 
szerződés alapján került sor. A kőbányai lakosok tájékoztatása, információval és helyi hírekkel 
való ellátása így folyamatosan biztosítva van. 

13. Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére 

Közbeszerzési elj árás tárgya: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II. rész szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsü lt értéke: nettó 305 636 243 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat 

2018. évi kö I tségvetésérő 1 szó ló 5/20 18. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 22. sor 

Eljárás időpon~ja: 2017. november 
Szerződés hatá lya: 20 18. márc ius 19-étő l 24 hónap 

A korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás egyes részeinek eredménytelenségére tekintettel 
új eljárás indítására került sor. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 268/201 7. (XI. 21.) GPB határozatával jóváhagyta a 
közbeszerzési eljárás megindítását, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a 
közbeszerzési eljárás dokumentumait. 
A gazdasági szereplők hat részre (1. rész: mirelit áru, 2. rész: tej , tejtermék, 3. rész: hús, 4. 
rész: húskészítmény, 5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás, 6. rész: gyümölcslé sűrítmények) 
tehettek ajánlatot. 

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás ezúttal lehetőleg minden rész tekintetében 
eredményes legyen, az augusztusi kiíráshoz képest további elemek vonatkozásában 
változtattuk meg a dokumentációt: 

1. A hús, húskészítmény részt ketté bontottuk hús (3. rész), valamint húskészítmény ( 4. rész) 
részekre annak érdekében, hogy több gazdasági szereplő tudjon ajánlatot tenni, 
2. egyes termékek esetében nem kérünk be gyártmánylapot, 
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3. módosítottunk a specifikációkon, százalékos arányban tágabban határoztunk meg 
bizonyos tételeket a megajánlható termékek körének bővítése érdekében (pl. hal esetében 12% 
helyett 10% glazúr is elfogadható) 
4. a hibás termék cseréjére vonatkozó kötelezettség teljesítésének időtartamát két óráról négy 
órára emeltük annak érdekében, hogy távolabbi székhelyű, telephelyű gazdasági szereplő is 
részt vehessen az eljárásban, 
5. mellőztük a HACCP és a Kosher-tanúsítvány előírását. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. január 8-áig, hét ajánlatot nyújtottak be. A Képviselő
testület a 34/2018. (II. 22.) KÖKT határozatával az 1., 2. , 3. és 4. rész tekintetében a Helit 
Kereskedelmi Kft. -t, az 5. rész tekintetében az M és Társa Kft.-t, a 6. rész tekintetében pedig a 
V APOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az 
értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőket, így az eljárás 
valamennyi rész vonatkozásában eredményesen zárult le. 

14. Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése 

Közbeszerzési eljárás tárn:va: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. 1 15. ~-a szerinti nyílt 
Beszerzés becsült értéke: nettó 5 954 300 Ft 
Fedezet: Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat 

20 18. évi költségvetés i gazdá lkodásának átmeneti 
szabá lyozásáról szó ló 32/20 17. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet 7. mel léklet 5. sora 

El járás időpont j a: 2017 . november 
Szerződés hatá lya: a munkaterület átadásátó l (20 17. március 21-tő l ) 

számított hatvan nap 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületének felújításához kapcsolódóan szükséges volt az 
épületbe beépített tűzjelző rendszer bővítése, melynek kivitelezése a jogerős építési engedély 
szerinti tervdokumentáció alapján történt. Tekintettel arra, hogy a Hivatal felújításához 
kapcsolódóan már közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, az ehhez szorosan kötődő 
beruházásoknál is - függetlenül azok értékétől - kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása az 
egybeszámítási szabályra tekintettel. 

A tűzjelző rendszer bővítése során többek között megvalósul a meglévő tűzjelző központ 
bontása, új intelligens tűzjelző központ kialakítása, a Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítása során átalakított, illetve újonnan létrehozott helyiségekben intelligens optikai 
füstérzékelő és hősebesség érzékelők beszerelése, beltéri hangjelző beépítése, valamint a 
rendszer használatához kapcsolódó oktatás elvégzése. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 269/2017. (XI. 21.) GPB határozatával jóváhagyta az 
eljárás megindítását, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a közbeszerzési 
eljárás dokumentumait. A közbeszerzési eljárásban csak az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők tehettek ajánlatot, nem volt azonban akadálya annak, hogy valamely felkért 
gazdasági szereplő más fel nem kért gazdasági szereplővel közösen tegyen ajánlatot. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. december 5-éig, négy ajánlatot nyújtottak be. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 3/2018 . (I. 23.) GPB határozatával a Bohus Alarm System 
Kft.-t nyilvánította az eljárás nyertesének, mint az értékelési szempontra tekintettel 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
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II. Hatásvizsgálat 

A 2017. évben árubeszerzés, szolgáltatásbeszerzés, illetve építési beruházás vonatkozásában 
került sor közbeszerzési eljárásra, melyek eredményeként az Önkormányzat kiválaszthatta a 
piac résztvevői közül a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő vállalkozót. 

Az eredményes eljárások esetén valamennyi szerződés esetében a szerződés megkötésére a 
rendelkezésre álló határidőn belül került sor. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az előterjesztésnek költségvetési vonzata nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. április,, \ i'. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2018. ( ...... ) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2017. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló 
beszámolót elfogadja. 
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Ssz. 

1. 

Az eljárás 
megnevezése 

Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 

Önkormányzat közéleti 
hírközléseinek előállítása 

Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

2. ~etőterében hőszivattyús 
rendszerek kialakítása a 
kapcsolódó szakipari 
!munkákkal 

3. Felnőtt háziorvosi 
ügyelet ellátása 

Beszerzés 
tárgya 

szolgáltatás 

építési 
beruházás 

szolgáltatás 

4 1 Digitális közterületi 
· műszaki térkép készítése I szolgáltatás 

Eljárás 
típusa 

Kbt. Ill. rész 
113. §-a 

szerinti nyílt 
eljárás 

Kbt. 111. rész 
115 . §-a 

szerinti nyílt 
eljárás 

Kbt. Ill. rész 
113. §-a 

szerinti nyílt 
eljárás 

Kbt. Ill. rész 
113. §-a 

szerinti nyílt 
eljárás 

Eredményes 
volt-e az 
eljárás 

~nemJ 

Igen 

Igen 

Igen 

Igen 

Az 
eredménytelenség! Az ~ljárás nyertes 

oka aJánlattevője 

Wise Advisory Group 
Kft. ( 1054 Budapest, 
Akadémia utca 9. 111. 

em. 2/C.) 

Morpheus'48' 
Építőipari, Kereskedő 

és Szolgáltató Kft. 
(2085 Pilisvörösvár, 
Dózsa György út 24.) 

INTER
AMBULANCE 
Egészségügyi 

Szolgáltató Zrt. ( 1145 
Budapest, Thököly út 

165. 1/5.) 

Digikom Geodéziai 
és Térinformatikai 

Kft. ( 1151 Budapest, 
Bartók Béla utca 24.) 

Előzetesen 

becsült nettó 
érték Ft-ban 

63 OOO OOO 

173 923 367 

153 498 840 

31 496 063 

Szerződéses 

összeg A közbeszerzési eljárás főbb tartalmi 
elemei 

63 OOO OOO Ftr K"b' . H' k ... .. k · · h ·1 ·t; o anya, ,re c1mu on ormanyzat1 av1 ap1 

k +_~ a eljeskörű szerkesztőségi feladatainak ellátása, 
eretossze . . .. . . . . 
16 oldalas~' ·~~om~akesz. a?yaganak eloalhtasa (szerkesztes,i 

2 450 OOO tordeles, fotozas). 
A Kőbányai Hírek közéleti hírközléseinek a lap 
facebook oldalára történő feltöltése és hirdetése. 

Ft/alkalom, 

3 062 500 „ erets.zerzo es I otartama: . marcms 20 oldalas: IA k "d' "d" 2017 . . 17 

Ft/alkalom tol 25 honap. 

148 772 633 
Ft+ áfa 

A meglévő gázüzemű, parapetkonvektoros fűtéi 
VRV rendszerre történő cseréje, amely a 
~elenlegi mobil klímás hűtési megoldást is 
kiváltja. A közbeszerzési eljárás eredményekénl 
a Polgármesteri Hivatal tetőterében 8 db 
hőszivattyús rendszer (3 db gépház, 12 db kültéri 
egység, 140 beltéri egység, nyári hőteljesítmény1 
342,1 kW, téli hőteljesítmény 238,5 kW) került 
kialakításra. 
Budapest X. kerületi felnőtt lakosok részére a hé1 
minden napján 24 órás kijáró és ambuláns felnőt1 

A NEA által 
1
h~~_i~rvosi ü?y~let jogszabá_lY_ szerinti el!.átá:~. é~I 

1

e101ras szermt1 dokumentalasa egy fo k1Jarc 

t
. szakorvossal és egy fő ambuláns szakorvossal ,

1 norma 1v . . · k · .. 

fizetett 

fi . . . egy asszisztens es egy gep ocs1vezeto 
mansz1rozas1 .. . 1.. .. kk 1 1 . B d . 
d .. 162 o/c - osszetete u musza a , va ammt a u apest1 

•J 
O 

a Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn 
túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi 
orvosi ellátása 24 hón<!2_os időtartamra. 

A Budapest X. kerület meglévő! 
közműalaptérképe mára térinformatikai 
szempontból elavult, korszerűtlenné vált, ezért 

125 OOO Ft+ !szükséges a közterületekre vonatkozói 
áfa/hektár adattartalom megújítása, a kor igényeinek 

megfelelő adattartalommal és térinformatikai 
szerkezettel bíró digitális közterületi műszaki 
érkép elkészítése. 



5. 

6. 

Hidegélelmiszer, főzési 
alapanyag beszerzése a 
Kőbányai Egyesített 

Bölcsődék számára ( 1.) 

Hidegélelmiszer és főzési 
alapanyag beszerzése a 
Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére (2.) 

árubeszerzés 

árubeszerzés 

Igen, részben. 
A szerződés 

csak a 3. rész 
(kenyér, 
pékáru) 

szállítására 
3. rész tekintetében: 

Kbt. I 1. része I vonatkozóan 
szerinti nyílt került 

Az 1. , 2. , és 6. 
részek 

eredménytelenek a 
Kbt. 75. § (1) 

bekezdés b) pontja 
alapján, mivel 

kizárólag 
érvénytelen 

ajánlatot nyújtottak 
be. 

Sütőgép 

Élelmiszeripari 
Gépszerelő, 

Épületgépészeti és 
Kereskedelmi Kft. 

(2234 Maglód, Ady 

eljárás 

Kbt. 1 I. része 
szerinti nyílt 

eljárás 

megkötésre. 
Az eljárás 

többi elemére 
vonatkozóan 

új 
közbeszerzési 
eljárás került 

kiírásra. 

Igen, részben . 

A 4. és 5. részek 
eredménytelenek a 

Kbt. 75. § (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján, mivel nem 

nyújtottak be 
ajánlatot. 

A szerződés A 2. és 5. részek 
csak az 1. rész eredménytelenek a 
(szárazáru és Kbt. 75. § ( 1) 
füszértáru) és bekezdés b) pontja 

Endre utca 38.) 

a 6. rész alapján, mivel 1. és 6. rész 
(befőtt és kizárólag tekintetében: Natur 

konzerváru) érvénytelen Rost Kereskedelmi és 
tekintetében ajánlatot nyújtottak Szolgáltató Kft. 

került be. (2310 
megkötésre. A 3. és 4. részek Szigetszentmiklós, 
Az eljárás eredménytelenek a Kardos István utca 

többi elemére Kbt. 75 . § (1) 1586/1.) 
vonatkozóan bekezdés a) pontja 

új alapján, mivel nem 
közbeszerzési nyújtottak be 
eljárás került ajánlatot. 

kiírásra. 

220 040 176 

202 359 155 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21 /A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerin1 
a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a 

f 

elepülési önkormányzat feladata az általa 

13 906 „75 F fenntartott intézményekben . 
+ .; t Az eljárás célja a bölcsődei gyermekétkeztetés 

a a biztosításához szükséges hidegélelmiszerek 
,(száraz-, konzerv- és füszértáru , mirelit áru,

1 

kenyér, pékáru, tej , tejtermék, hús 
húskészítmény, gyümölcslé sűrítmények); 
beszerzése. A megkötött szerződés időtartama: 

2018. augusztus 10.-2019. november 15. 

A gyermekek védelméről és a gyamugyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényi 

1 , 21 /A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerin1 

k
. · ret:zb a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a 

te 111te e en: 1 .. 1 , . .. k , ,, 1 d , 1 1 
16 962 169 01 e epu es, . on, or~anyzat ,e a ata az a ta 2 

F , f; ' fenntartott 111tezmenyekben. 
; + ,a a Az eljárás célja a bölcsődei gyermekétkeztetés 

k
. · re:zb biztosításához szükséges hidegélelmiszerek 

te 111tete en: ( , , f" , , · 1- , · · 'k 
5 358 776 81 s;2araz~, e~ u,sze~aru, m~_re ~-t aru: teJ,: ~eJt~rme , 

F + 'f; ' hus, huskesz1tmeny, gyumolcsle suntmenyek,, 
t a a befőtt és konzerváru) beszerzése. A megkötöt1 

szerződés időtartama: 2018. augusztus 10. -
12019. november 15. 
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Földgáz energia 
értékesítése a Kőbányai 

Önkormányzat és 
intézményei részére a 

2017.10.01. 00:00 CET-
7. 1 2018.09.30. 24:00 CET I szolgáltatás 

időszakra vonatkozóan, 

Kbt. III. rész 
1 I 3. §-a 

szerinti nyílt 
eljárás teljes ellátás alapú 

földgáz energia 
kereskedelmi szerződés 

keretében 

Kbt. III. rész 
I 13. §-a „Kőbányai baba va?yok"I árubeszerzés I szerinti nyílt 

8. 1 csomag beszerzese eljárás 

Általános felhasználású 
villamos energia 

értékesítése Budapest 
Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 
és Intézményei részére a 

9. 12018. 01. 01. 00:00 CET 
- 2018. 12. 3 I. 24:00 

CET közötti időszakban 
teljes ellátás alapú 
villamos energia 

kereskedelmi szerződés 
keretében 

Kbt. III. rész 
szolgáltatás l 113. § szerinti 

nyílt eljárás 

Igen 

Igen 

Igen 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által földgáz energia 
beszerzésére vonatkozó 2016. évben megkötött 

ELMŰ-ÉMÁSZ szerző~ések 20 I 7. ~~e~temb_~r 30: ... napján 

E · k k d „ megszuntek. Az elJaras aJanlatkeroJe a2 
nerg1a eres e o 35 716 125 F o·· k , 1· , , 1 , . ' b 

Kft ( 1 132 B d t t 76 85 HUF/ 3 n ormanyzat, a te Jes1tesse enntett egye 

V ... 't 72~7
a4p)es' (nettó 1 I 5 Ft/m3) ' m ajánlatkérő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a 

ac, u · K · S· d S k.. 1 · ocs1s an or port ozpont, va ammt a 

Reklámajándék.hu 
Kft. ( 1 097 Budapest, 

Gubacsi út 61.) 

MVM Partner Zrt. 
( 103 I Budapest, 

Szentendrei út 207-
209.) 

15 748 031 

40 635 380 Ft 
(nettó I 4,50 

Ft/kWh) 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda. A megkötött 
szerződés időtartama: 20 I 7. október I. - 2018 .. 
szeptember 30. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
!Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
február 23-ai ülésén módosította a szociális 
:ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20. ) 
'önkormányzati rendeletét, és a születési 
1 

itámogatás helyett 2017. július l -jétől új 
10 692 OOO Ftlformában, babakelengye-támogatással kívánj a 

+ áfa segíteni a gyermeket vállaló családokat. A 
30 OOO Ft értékű csomagot a gyermek egyéves! 
koráig igényelheti a szülő. A babakelengye
:csomag értéke a születési támogatásnál nagyobb, 
illetve azonnali természetbeni juttatást jelent. A 
megkötött szerződés időtartama: 20 I 7.július I 3 
ól 30 nap. 

A közbeszerzés ajánlatkérője az Önkormányzat, 
a teljesítéssel érintett egyéb ajánlatkérő a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal , a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődék, a Kőbányai Mászóka 
Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a 
Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai 

I 3,74 Ft/kWh IKiskakas Óvoda, a Kőbány~i Csodapók Óvoda,
1 

a Kőbányai Aprók Háza Ovoda, a Kőbányai 
Csodafa Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda, 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda, a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ, a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., 
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10. 

1 1. 

Mobil távközlési és 
mobil internet 
szolgáltatások 

A Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

átalakítása (belső 
udvarban közbenső 
födém és üvegtető 

építése, előtér és recepció 
kialakítása, felvonó 

kiépítése) a kapcsolódó 
szakipari munkákkal 

központosí-
szolgáltatás I tott 

építési 
beruházás 

közbeszerzés 

Kbt. 111. rész 
115. § ( 1) 
bekezdése 

szerinti nyílt 

Igen 

Igen 

Magyar Telekom 
Nyrt. ( 1013 Budapest, 

Krisztina krt . 55.) 

Modus Yivendi Kft. 
(6238 Imrehegy, 
Kossuth tér 13.) 

195 701 066 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturálisl 
!Nonprofit Kft. , valamint a Kőbányai Szivárvány 
!Nonprofit Kft. és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
A szerződés 2018 . január 1. - 2018. december 31. 
időszakra került megkötésre. 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a 
központosított közbeszerzési rendszerről, és a 
központi beszerző szervezet feladat és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm . 
rendelet hatálya alá tartozó költségvetési 
szervek számára „Kormányzati hangalapú 
'csomagok" tárgyban keretmegállapodást 
kötött a Magyar Telekom Nyrt.-vel. A 
keretmegállapodás személyi hatálya kiterjed 
!a központos ított közbeszerzés személyi 
hatálya alá tartozó szervekre és a 

előfizetési díj !központosított közbeszerzési rendszerhez 
+ percdíjak önként csatlakozott költségvetési szervekre. 

204 706 227 
Ft + áfa 

Önkormányzatunknak is jogszabályban 
biztosított lehetősége, hogy ezen 
keretmegállapodás alapján vegye igénybe a2 
Önkormányzat és valamennyi költségvetési 
szerve mobil távközlési és mobilinternet! 
szolgáltatását, azaz önként csatlakozzon a 
központosított közbeszerzési rendszerhez a 
mobil távközlési szolgáltatás tárgyában. 
A keretmegállapodás időtartama a szerződési 
aláírásától számított 39 hónapig, azaz 2020. 
május 6-áig terjedő határozott időtartam. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
átalakításához az alábbi munkálatok valósulnak 
meg: 

1. előtér, portásfülke, recepció, ügyfélváró, 
akadálymentes WC kialakítása, 

2. 1 ift beépítése, 
3. étterem korszerűsítése (pinceszint) 
4. belső udvar kialakítása, üvegtetővel történé' 

lefedése. 
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12. 

A Kőbányai Hírek című 
önkormányzati lap 

nyomdai előállítása és 
szállítása 

Élelmiszeripari 

13 1

alapanyagok beszerzése a 
· Kőbányai Egyesített 

14. 

Bölcsődék részére 

Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal épületében 
beépített tűzjelző 
rendszer bővítése 

Kbt. 111. rész 
szolgáltatás l 1 13 . § szerinti 

nyílt 

árubeszerzés 

szolgáltatás 

Kbt. 11. része 
szerinti nyílt 

eljárás 

Kbt.115.§ 
szerinti nyílt 

eljárás 

Igen 

Igen 

Igen 

Szuperinfó Budapest 
Kft. ( 1103 Budapest, 

Óhegy utca 31.) 

1., 2., 3. és 4. rész 
tekintetében: Helit 
Kereskedelmi Kft. 
( 1117 Budapest, 

Budafoki út 209/8) 
5. rész tekintetében: 

M és Társa Kft. (6782 
Mórahalom, Röszkei 

út 48.) 
6. rész tekintetében: 

VAPOR 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

(2049 Diósd, Radnóti 
utca 41.) 

Bohus Alarm System 
Kft.( 1091 Budapest, 

Üllői út 107.) 

44 OOO OOO 

305 636 243 

5 954 300 

A Kőbányai Hírek című önkormányzati lapi 
elektronikus úton átadott nyomtatási anyagok 
alapján történő nyomdai előállítása (huszonnégy 

44 OOO OOO Ft rendes és négy rendkívüli lapszám) ésl 
+ áfa kiszállítása. Az eredményes közbeszerzési 

keretösszeg, eljárásnak köszönhetően a Kőbányai Hírekl 
16 oldalas: nyomtatása folyamatosan biztosítható tekintettel 
1 010 500 arra, hogy a megszűnő szerződés alapján kerül 

Ft/kiadvány, megrendelésre a kiadvány januári száma is, , 
20 oldalas: február i szám nyomtatására pedig már az új 
1 118 OOO szerződés alapján kerül sor. A kőbányai lakoso~ 

Ft/kiadvány ájékoztatása, információval és helyi hírekkel 
való ellátása így folyamatosan biztosítva van. A 
megkötött szerződés időtartama : 201 8. 
február 10. - 2019. december 31. 

1. rész: 
17 423 061 Ft 

+ áfa A k k 'd 1 ' "I ' . 
2 , . gyerme e ve e mero es a gyamugy1 

5'' 4 j~eJ:4 1„ igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
„ Ft + 'f:' -'21 /A. §(3)bekezdésa)pontaa)alpontjaszerin 

3_ ré:z~ a b~!c~~de!. gyern~ekétkeztetés biztosítá~a , 

34 195 943 5 elepules1 . on.kor~anyzat feladata az altal, 
F ·t: ' fenntartott mtezmenyekben. 

4
t +. a ~ Az eljárás célja a bölcsődei gyermekétkeztetés 

10 19;e;;5 73 biz~osítás~ho.~ . s~ükség~s . ~ideg~lel':1iszer~k 
F ·t: ' (szaraz-, es fuszertaru , mirelit aru, teJ , teJtermek, 
/ +.a~ hús, húskészítmény, gyümölcslé sűrítmények, 

70 75 ;ei~o F befőtt és konzerváru) beszerzése. A megkötötl 
.,, t szerződés időtartama: 2018 . március 19-től 2~ 

+ a.a h, 
6. rész: 

6 533 OOO Ft + 
áfa 

onap. 

A tűzjelző rendszer bővítése során többek közöt 
megvalósul a meglévő tűzjelző központ bontása,, 
új intelligens tűzjelző központ kialakítása, , 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítás, 

6 724 662 Ft lsorán átalakított, illetve újonnan létrehozot 
helyiségekben intelligens optikai füstérzékelő ésl 
hősebesség érzékelők beszerelése, beltéri 
hangjelző beépítése, valamint a rendsze1 
használatához kapcsolódó oktatás elvégzése. 
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