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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 306/2013.(XII.12.)
sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezetében foglaltak szerint a FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., mint a kerület közbeszerzéseinek lebonyolítója, az
éves közbeszerzésekről a külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést
készít, amelyet a Közbeszerzési Hatóság, valamint tájékoztatásul az Önkormányzat Képviselő-testülete
részére május 31-ig meg kell küldeni.
Jelen tájékoztatóval Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
számára adunk részletes tájékoztatást az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseiről táblázatos
formában. A táblázat tartalmazza továbbá más önkormányzati körbe tartozó szervezetek (pl.: FESZOFE
Kft., FIÜK) részére lefolytatott közbeszerzési eljárások tematikus felsorolását is. (1. számú melléklet)
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a törvény által előírt éves statisztikai összegzést a
Közbeszerzési Hatóság számára is megküldjük. Ezen túlmenően a FEV IX. Zrt. és a Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata honlapján is megtalálhatók a közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos tájékoztatók, amelyek kellő információt tartalmaznak az érdeklődők részére.
A Közbeszerzési Iroda az éves közbeszerzési terv alapján 2015. évben összesen 71 db közbeszerzési
eljárást indított el. A közbeszerzési eljárásokat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterületfelügyelet, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE), a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK), a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. (FESZ), IX. kerületi óvodák (Csicsergő Óvoda, Kicsi Bocs Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Csudafa
Óvoda) és a FEV IX. Zrt. részére bonyolította le.
Az Iroda a beszámolási időszakban a 2015. március végén elfogadott - a jogszabályi előírásoknak
megfelelően az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. honlapján határidőben megjelentetett - éves
közbeszerzési tervekben a tárgyévre meghatározott közbeszerzési eljárásokat a tervek szerint folytatta
le. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közbeszerzési terve egy
alkalommal, 2015. június 16-án módosításra került.
Az Európai Unió 2014 tavaszán új közbeszerzési irányelveket fogadott el, amelyek a magyar jogba
történő átültetésére a Miniszterelnökség elkészítette az új közbeszerzési törvényt, amelyet a parlament
elfogadott és 2015. november 1-jén lépett hatályba (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről). Az
Iroda, a tevékenységét jelentős mértékben befolyásoló törvényi változásokra az év során folyamatosan
készült. A 2015-ös évben 3 alkalommal vettek részt a kollégák továbbképzésen, melyeken az aktuális
jogszabályváltozásokkal kapcsolatos információk közvetlen megismerésére nyílt lehetőség.
A törvényi változásokkal (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény új jogintézményként
vezette be a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók intézményét) összhangban – részben
vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 500 M Ft-ot
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba kötelező a szaktanácsadó bevonása, illetve a Közbeszerzési
Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban is kötelező lesz vagy felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, vagy ügyvéd, avagy jogtanácsos igénybevétele. Ennek megfelelően egyik
közbeszerzési menedzserünk még novemberben előzetes regisztráció iránti kérelmet nyújtott be a

Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe
történő felvétele céljából. Az előzetes regisztráció 2015. december 8-án megtörtént OO347-es
lajstromszámmal, míg másik kollegánk előzetes regisztrációja 2016. február 26-ával a OO759-es
lajstromszámmal történt meg.
A 2015. évi CXLIII. közbeszerzési törvény hatályba lépése után az Iroda november és december
hónapban nem tudott indítani új közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság - az új törvényre még
fel nem készült informatikai háttere - miatt, ezek az eljárások 2016. év elején lettek meghirdetve.
Összegszerűen 2015. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban):
Építési beruházás összesen:
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés
összesen:
JAT I. ütem összesen:
Mindösszesen:

2015. év
1 691 725 454
846 413 601
289 844 488
2 827 983 543

Az iroda a fenti közbeszerzési eljárásokon felül 27 db beszerzési eljárást és 2 db nyilvános pályázatot is
lefolytatott. Ezen eljárások mind időben, mind összetettségben alulmaradnak a közbeszerzési
eljárásokhoz képest, de a jelentős darabszám a felsorolt közbeszerzési eljárások mellett ugyancsak
komoly munkaterhet jelent az iroda számára.
Szakterületi megoszlás:
 Építési beruházás: 37 db eljárás
 Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 29 db eljárás
 JAT I. ütem: 5 db eljárás
Összesen megindított eljárások száma: 71 db
 Ebből eredményesen zárult: 63 db eljárás
 Eredménytelen, illetve részben eredménytelen 6 db eljárás volt és visszavonásra került 2 db
eljárás,
 Szerződéskötés egy esetben (A Nehru part I. – Nehru part közpark komplex felújítása) 2016-ra
áthúzódott.

2015. évben az iroda egy fő irodavezetővel, kettő fő közbeszerzési menedzserrel és egy adminisztratív
munkatárssal látta el feladatait. A FEV IX. Zrt. által biztosított tanulmányi szerződés keretében, az EFEB
Felnőttoktatási Központ Kft. 2014.11.15-én indított, OKJ-s közbeszerzési referens tanfolyamát követően
adminisztratív munkatársunk 2015.09.29-i napon sikeres vizsgát tett, közbeszerzési referens
szakképesítést szerzett.
Közbeszerzési eljárások során felmerült jogorvoslati, előzetes vitarendezési esetek 2015. évben:
A 2015-ös évben 4 db eljárás esetében került sor előzetes vitarendezésre:
 Üres lakások felújítása 2015/1. (elutasítva)
 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére
tisztító és takarítószerek biztosítása (elutasítva)

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal épületeinek, a Budapest
IX. kerület Lónyay u. 56. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg parkolónak
használt ingatlan őrzése, valamint választások, népszavazások és egyéb események
biztosítása (elfogadva, a Részvételi felhívásból törlésre kerültek a kifogásolt elemek)
 A Nehru part I. – Nehru part közpark komplex felújítása (3 db előzetes vitarendezés, melyből
kettő teljes egészében elutasítva, egy pedig részben elfogadva, Ajánlattételi felhívás
módosítva a kifogásolt elemek alapján)
2015. július 29-én a Közbeszerzési Döntőbizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya által
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata „Szociális városrehabilitáció
Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003
kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan térfigyelő rendszer bővítése.” tárgyú közbeszerzési eljárása
ellen indult jogorvoslati eljárásban a kezdeményezés második eleme tekintetében megállapította, hogy
az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény a Kbt. 30. § (4)
bekezdését, miszerint az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától
számított tizenöt munkanapon belül köteles a Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szerződés
módosításról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni. A késve feladott hirdetmény okán a
Közbeszerzési Döntőbizottság bírságot nem szabott ki.
A beszámolási időszakban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium által a
„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem, Budapest IX. kerület, Gát utca
25. szám alatti Ferencváros Munkaerő-piaci Iroda kialakítása és az épület homlokzatának felújítása II.”
tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott hivatalbóli kezdeményezés alapján indult jogorvoslati
eljárásban megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (3)
és (6) bekezdését, valamint a Kbt. 98. § (2) bekezdését. A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben
500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint bírságot szabott ki.
Közbeszerzési eljárásokról kötelező jelentések, tájékoztatók 2015-ben
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 306/2013.(XII.12.)
sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezetében foglaltak szerint a FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., mint a kerület közbeszerzéseinek lebonyolítója, az
éves közbeszerzésekről a külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést
készít, amelyet a Közbeszerzési Hatóság, valamint tájékoztatásul az Önkormányzat Képviselő-testülete
részére május 31-ig meg kell küldeni. A FEV IX. Zrt. az elkészített összegzést tavaly határidőben
megküldte az Önkormányzat részére. Az ez alapján készített a Ferencváros Önkormányzata részére
2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól című tájékoztató a Képviselőtestület 2015. május 21-i
ülésének napirendjén szerepelt.
A 2015. április 24-én kibocsátott elnöki tájékoztató – a Közbeszerzések Tanácsa Alelnökének
tájékoztatója a 2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről –, és az éves
statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése alapján elkészített
éves statisztikai összegezés 2015. május 27-én e-mailben megküldésre került a Hatóság részére, illetve
fel lett töltve a Közbeszerzési Adatbázisba is.
Közbeszerzési tevékenységünk – folyamatosan frissített információkkal – nyomon követhető
honlapunkon (www.fevix.hu.) is.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2016. május 12.

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Melléklet:
1./ A 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások – táblázat

1. sz. melléklet
A FEV-IX. Zrt. által 2015. évben lebonyolított
közbeszerzési eljárások
-

-

-

-

-

Építési
beruházás

37 db

-

-

-

-

-

-

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő épületek és lakások karbantartási
munkálatainak -, hibaelhárítási és gyorsszolgálati munkálatok
elvégzése FEV IX. (eredménytelen)
Budapest IX. kerület, Márton u. 11. II.em.6. sz. és a Liliom u.
50. II. em. 31. sz. alatti lakások kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület, Mester u. 24. fsz. 1. sz. és a Vágóhíd u.
21/b. fsz. 5. alatti lakások kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület, Sobieski u. 3. fsz. 2.-3. alatti lakások
kémény-felújítási munkái és tetőjárda csere
Üres lakások felújítása 2015/1.
Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/C. alatti lakóépület
kémény-felújítási munkái
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
területén utak karbantartási (kátyúzási) feladatainak
elvégzése FESZOFE
Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. sz. alatti lakóépület
rehabilitációs felújítása
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő épületek és lakások karbantartási
munkálatainak-, valamint hibaelhárítás, gyorsszolgálati
munkák elvégzése 2015.II. FEV IX.
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló lakások felújítása
2015/2
Budapest Főváros IX. kerület Leövey Klára Gimnázium
gépészeti (kazánház és hőközpont) felújítása
Budapest Főváros IX. kerület Kerekerdő Óvoda felújítása
Bp. IX. kerület Ferencváros Önkormányzat intézményeik
felújítása 3 részben
Budapest IX. kerület, Bakáts u. 8. ˝. em. 5. iroda és Budapest
IX. kerület Páva u. 22. I. em. 4. lakás kémény-felújítási
munkái
Budapest IX. kerület, Lónyay u. 26. szám alatti lakóépület
kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület, Lónyay u. 4-8. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola és Gimnázium konyhai kéményének felújítási
munkái
Budapest IX. kerület Ráday u. 26. sz. alatti épületben az
elektromos hálózat korszerűsítése, kiegészítve a szükséges
építőmesteri munkákkal és a vizesblokkok felújításával
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló üres lakások felújítása
2015/3
Budapest IX. kerület, Bakáts tér 12. Általános Iskola és
Budapest IX. kerület, Ifjúmunkás u. 1. sz. alatti Kosztolányi
Dezső Általános Iskola konyhai kéményeinek felújítási
munkái
Ferencvárosi Művelődési Központ épületének energetikai
felújítása
Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti épület
energetikai felújítása
Budapest, IX. kerület Bakáts tér 12. sz. alatti épületének
energetikai felújítása - Középületek kiemelt jelentőségű
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Szolgáltatás
megrendelés,
árubeszerzés

29 db

-

-

épületenergetikai fejlesztése" című KEOP pályázat
(nyílászáró csere)
Budapest IX. kerület Vágóhíd u. 35-37. sz. alatti Kerekerdő
Óvoda részleges felújításához kapcsolódó burkolatbontási és
építési munkák elvégzése
Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 23. sz. alatti lakóépület
bontása
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló üres lakások és üres
helység felújítása 2015/4
Budapest IX. kerület Vágóhíd u. 31-33. sz. alatti lakóépület
kémény-felújítási munkái
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló üres lakás felújítása
2015/5 (eredménytelen)
Budapest IX. kerület Erkel u. 10. sz. alatti Kicsi Bocs Óvoda
bojler és központi kazán kéményeinek-felújítási munkái
Budapest IX. kerület Lónyay u. 15. fszt. 1. sz. alatti irodairattár kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 24. sz. alatti lakóépület
bontása
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló üres lakás felújítása
2015/6
Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 32/A - B. szám alatti
lakóépület felújítása - kiegészítő építési beruházás
(visszavonva)
Budapest
Főváros
IX.
kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában álló üres lakás felújítása
2015/7
Budapest IX. kerület, Ferenc tér felújítása két ütemben
A Nehru part I. – Nehru part közpark komplex felújítása
Keretszerződés fenntartási, javítási munkák elvégzésére
Budapest IX. kerület Gát u. 36. I. em. 10., Liliom u. 2-4. fszt.
9. és Lenhossék u. 12. kémény-felújítási munkái
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal épületeinek takarítása POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő
parkokban és közterületeken, fásszárú növények gondozási
feladatainak elvégzése FESZOFE
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által
üzemeltetett, Balatonlellei Ifjúsági-és Gyermek táborában a
nyári turnusok alatt étkeztetés biztosítása kiszállítással,
2015.05.15-től 2016.09.15-ig FIÜK
Kincsesbányai Ifjúsági Tábor résztvevői számára napi
háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítása,
kiszállítással FIÜK (eredménytelen)
FESZ Kft. teljes műszerparkjának rendszeres karbantartása,
felülvizsgálatok elvégzése, nyilvántartási kötelezettségek
teljesítése, illetve egyéb műszerek kalibrálása FESZ
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által
üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek
biztosítása FIÜK
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében lévő növényszigetek, parkok és
zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése FESZOFE
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében lévő öntözőrendszerek, ivó
kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cseréje FESZOFE
Kincsesbányai Ifjúsági Tábor részvevői számára napi
háromszori étkezés (reggeli, ebéd, hideg vacsora)
biztosítása, kiszállítással II. FIÜK
Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő
gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása FESZOFE
Közétkeztetés biztosítása a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. és
Thaly Kálmán utca 17. (II. sz. épület, telephely) alatti
intézményei számára
Közétkeztetés biztosítása a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Csudafa Óvoda 1097 Budapest Óbester u. 9. és Soroksári út
136. sz. alatti intézményei számára
Közétkeztetés biztosítása a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35. és 37. sz.
alatti intézményei számára
Közétkeztetés biztosítása Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Kicsi Bocs Óvoda, 1092 Budapest, Erkel u. 10. sz. alatti
intézménye számára
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében
térfelügyeleti kamerarendszer bővítése
Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok szelektív
hulladékgyűjtő edényeinek mosása, kihúzása I-VI. FESZOFE
Mobil komposztrosta gép beszerzése FESZOFE
Kertészeti talaj előkészítő gép (rázóasztal) beszerzése
FESZOFE
Bp. IX. kerület közterületein lévő játszótereken elhelyezett
játszóeszközök beszerzése, karbantartása és javítása
Közköltségen történő temetési szolgáltatás
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolákban
végzendő takarítási feladatok ellátása 1 éves időtartamra
FIÜK (eredménytelen)
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolákban
végzendő takarítási feladatok ellátása 1 éves időtartamra II.
FIÜK
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére
karbantartási anyagok beszerzése 4 részben FIÜK (3. és 4.
rész eredménytelen)
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal épületeinek, a Budapest IX. kerület Lónyay u. 56. sz.
alatti önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg parkolónak
használt
ingatlan
őrzése,
valamint
választások,
népszavazások és egyéb események biztosítása
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
és költségvetési szerveinek, valamint a Nemzetiségi
Önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a
számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,
továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása
Osteodenzitometriás Laboratórium működtetése FESZ
(visszavonva)
PH takarítás
Tehergépjármű beszerzése a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. Részére
Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása

-

JAT I. ütem

5 db
-

-

-

-

Összesen:

71 db

„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban-József Attila
Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-20120003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Budapest
IX. kerület Gát u.3-5, Lenhossék u.7-9, illetve Gát u. 20.
számú tömbök közös zöldjének (belső kertek)
környezetrendezési feladatainak elvégzése II.
„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila
Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan Budapest IX.
ker. Gát utca (Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasz)
útépítés – közvilágítás – csapadékelvezetés kivitelezése III.
„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila
Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-20120003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan
bútorbeszerzés
„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban- József Attila
Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-20120003 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Budapest
IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti Ferencváros Munkaerőpiaci Iroda kialakítása és az épület homlokzatának felújítása
II.
„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila
Terv I. ütem” megvalósítására a KMOP-5.1.1/B-12-k-20120003 kódszámú kiemelt projekten belül a Budapest IX.
kerület
Gát
utcához
kapcsolódó
3
útszakasz
forgalomcsillapításának kiépítése

