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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tájékoztató Ferencváros Önkormányzata részére a 2017. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásairól 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2016.(V.19.) 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 2017. évi közbeszerzéseiről táblázatos formában. 
A táblázat tartalmazza továbbá más önkormányzati körbe tartozó szervezetek (pl.: FESZOFE Nonprofit 
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 2017. évben összesen 25 db közbeszerzési 
eljárást indított el. A közbeszerzési eljárásokat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata, a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE), a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK), a Ferencvárosi Közterület-felügyelet és a FEV IX. 
Zrt. részére bonyolította le. 
 
Az Iroda a beszámolási időszakban a 2017. március végén elfogadott - a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Közbeszerzési Hatóság honlapján határidőben megjelentetett - éves közbeszerzési 
tervekben a tárgyévre meghatározott közbeszerzési eljárásokat a tervek szerint folytatta le.  
 
2017. évben az iroda egy fő irodavezetővel, kettő fő közbeszerzési menedzserrel és egy adminisztratív 
munkatárssal látta el feladatait. A folyamatos maximális szakmai felkészültség, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadóknak a rendeletben (217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet) meghatározott 
számú kreditpontok megszerzése érdekében, valamint a 2018. év első felében várható közbeszerzési 
törvénnyel kapcsolatos jogszabályi változások miatt tavaly a kollégák 5 alkalommal vettek részt szakmai 
képzéseken. A konferenciákon azon túl, hogy a közbeszerzési iroda alkalmazottai elmélyíthették 
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ismereteiket egyúttal felkészülhettek az idén április 15-én bevezetésre került elektronikus közbeszerzési 
rendszer használatára is. 
 
A 2017. január 13-án közétett Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója – a 2017. január 1-jétől 
irányadó közbeszerzési értékhatárokról – alapján megemelkedett uniós és nemzeti értékhatárok 2017-ben 
sok esetben nem követelték meg közbeszerzési eljárás kiírását. A nemzeti értékhatárok klasszikus 
ajánlatkérők esetében 2017-től árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 8 millió forintról 15 millió 
forintra, építési beruházás esetén 15 millió forintról 25 millió forintra emelkedtek. Így az esetek 
többségében beszerzési eljárás kiírásárára került sor, melyet az ajánlatkérők megfelelő személyi háttér 
esetében saját hatáskörben bonyolítottak le (pl. Városüzemeltetési és Felújítási Iroda). 
 
Összegszerűen 2017. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban): 

 Ft nettó 

Építési beruházás összesen: 887 748 437 

Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen: 496 851 030 

Összesen:  1 384 599 467 

 
 
Összesen megindított eljárások száma: 25 db 

 Ebből eredményesen zárult: 21 db eljárás 

 Eredménytelen 2 db eljárás volt és visszavonásra került 2 db eljárás 
 
Szakterületi megoszlás: 

 Építési beruházás: 10 db eljárás 

 Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 15 db eljárás 
 
Az elmúlt évekhez képest jelentős a visszaesés mind az eljárások számát, mind pedig azok 
összegszerűségét nézve - 2016-ban például még 61 eljárás volt 5,4 Mrd Ft összegben - ami döntően a 
2017. évre érvényes közbeszerzési értékhatárok megemelésével, illetve a megrendelői oldal 
visszafogottabb építési megrendeléseivel magyarázható. 
 
 
Közbeszerzési eljárások során felmerült jogorvoslati, előzetes vitarendezési esetek 2017. évben: 
A beszámolási időszakban 1 db eljárás esetében került sor előzetes vitarendezésre és jogorvoslati 
eljárásra: 
- „Ferencváros” című kerületi újság nyomdai elkészítése. 
2017. április 12-én a Közbeszerzési Döntőbizottság a fenti eljárásban jogorvoslati eljárást indított 
Ajánlatkérő kérelmezésre és 2017. május 17-én a Kbt. 131. § (1) bekezdésére hivatkozva, 200.000.- Ft 
pénzbírság megfizetésére kötelezte Ajánlatkérőt. 
 
 
Közbeszerzési eljárásokról kötelező jelentések, tájékoztatók 2017-ben: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2016.(V.19.) 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 2016. évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásairól című tájékoztató a Képviselőtestület 2017. májusi ülésének 
napirendjén szerepelt. 
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A 2017. május 16-án kibocsátott elnöki tájékoztató – a Közbeszerzések Tanácsa Alelnökének tájékoztatója 
a 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről –, és az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján elkészített éves statisztikai 
összegezés 2017. május 30-án feltöltésre került a Közbeszerzési Adatbázisba. 
 
Közbeszerzési tevékenységünk – folyamatosan frissített információkkal – nyomon követhető honlapunkon 
(www.fevix.hu.) is. 
 
 
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. 
 
 
 
Budapest, 2018. május 
 
 
 
                    Vörös Attila s.k. 
             elnök-vezérigazgató 
 
 
 
Melléklet: 
1./ A 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások – táblázat 
 

http://www.fevix.hu/
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1. sz. melléklet 

A FEV-IX. Zrt. által 2017. évben lebonyolított 
közbeszerzési eljárások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Építési beruházás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  db 
 

- József Attila lakótelepi Nagyjátszó- és pihenőpark 
fejlesztése és egy mini Kresz park megvalósítása II. 
ütem 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata területén utak karbantartási (kátyúzási) 
feladatainak elvégzése 

- Budapest IX. Drégely u. 18. sz. alatti lakóépület 
kémény-felújítási munkái 

- Ferenc tér fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb munkák 
elvégzése 

- Budapest IX. Földváry u. 5. sz. alatti lakóépület 
kémény-felújítási munkái (eredménytelen) 

- Keretszerződés épületek és lakások karbantartási, 
hibaelhárítási munkálatainak elvégzésére 

- Kémény felújítás - a megrendelő kezelésében lévő 
lakóépületek és intézmények veszélyes kéményeinek 
és tűzfalainak helyreállítása 

- Budapest IX. kerület, Ifjúmunkás u. 1. sz. alatti iskola 
területén új tornaterem építése 

- József Attila lakótelepi Nagyjátszó- és pihenőpark 
fejlesztése III. ütem 

- Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti 
épület részleges homlokzat felújítása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatás 
megrendelés, 
árubeszerzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  db 
 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
ingatlanok takarítása és hulladék gyűjtő edények 
mosása, kihelyezése (visszavonva) 

- „Ferencváros” című kerületi újság nyomdai elkészítése 
(eredménytelen)   

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási 
feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, 
vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti 
cseréje 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
ingatlanok takarítása és hulladék gyűjtő edények 
mosása, kihelyezése II. 

- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által 
üzemeltetett intézmények részére tisztító és 
takarítószerek biztosítása, kiszállítással (visszavonva) 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
parkokban és közterületeken, fásszárú növények 
gondozási feladatainak elvégzése, gyepfelületek 
kezelése és külterjes kaszálása 

- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által 
üzemeltetett intézmények részére tisztító és 
takarítószerek biztosítása, kiszállítással II. 

- Közköltségen történő temetési szolgáltatás 
- Talajkondicionáló készítmény fertőtlenítő berendezés 
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beszerzése 
- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által 

üzemeltett intézmények részére vezetékes földgáz 
beszerzés 2017.10.01. nap 06 óra 00 perctől -
2018.10.01. nap 06 óra 00 percig közötti időszakra 
(folyamatban) 

- Ferencváros Önkormányzatának Telephelyein 
Informatikai Hálózati Infrastruktúra Fejlesztése” 
"Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és 
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015” „4. rész: 
Általános I. kategória 

- „Ferencváros Önkormányzatának Szerver és Kliens 
Oldali Infrastruktúra Fejlesztése” 
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése - 2015” tárgyú, 3. rész: 
Heterogén Számítógépek I. 

- Ferencváros című kerületi újság nyomdai elkészítése II. 
- Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése 
- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által 

üzemeltetett intézmények részére tisztító és 
takarítószerek biztosítása, kiszállítással 

Összesen: 25 db  

 
 
 


