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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tájékoztató Ferencváros Önkormányzata részére a 2018. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásairól 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2018. (XII.13.) sz. 
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat IV. fejezet 1.4.1. pontjában 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 2018. 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 2018. évben összesen 31 db közbeszerzési 
eljárást indított el. Ennek keretében a 2018. március végén elfogadott – a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Közbeszerzési Adatbázisban (2018. április 15-től az EKR-ben) határidőben megjelentetett – 
előzetes éves közbeszerzési tervekben a 2018. évre meghatározott közbeszerzési eljárásokat a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Nonprofit Kft. (FESZOFE), a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK), a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZ) és a FEV IX. Zrt. részére folytatta le. 
 
2018 április 15-ével életbe léptetett EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) komoly változásokat 
hozott az eljárások lebonyolításában, többek között a beadási határidő nem esik egybe az ajánlatok 
bontásának idejével és már nem az ajánlatkérő bontja az ajánlatokat, hanem a „rendszer” ezt 
automatikusan végzi, valamint a közbeszerzési terveket is - a cégek, önkormányzatok honlapjai helyett - 
ezen a felületen kell megjeleníteni (ekr.gov.hu). 
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2018. évben a FEV IX. Zrt. Közbeszerzési irodája 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 az EKR bevezetése 
miatt kollegáinknak tanfolyami részvételekkel is biztosítottuk a felkészülést a beszámolási időszakban, 
valamint kezdeményeztük az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítását (az erről szóló 
396/2018. (XII.13.) sz. határozatot a Képviselő-testület 2018. decemberi ülésén fogadta el). 
 
A 2017. január 1-jétől megemelkedett uniós és nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2018-ban 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 2018. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban): 

 Ft nettó 

Építési beruházás összesen: 2 494 794 861 

Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen: 458 869 171 

Összesen:  2 953 664 032 

 
 
Szakterületi megoszlás a közbeszerzési eljárásoknál 

 Építési beruházás: 15 db eljárás 

 Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 16 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. 
 
A 2018-ban visszavont eljárások 
Visszavonásra került 3 db eljárás, melyeket a visszavonás után megismételt kiírással eredményesen 
folytattunk le:  

 1097 Budapest, Illatos út 3-5. (hrsz: 38207/9) szám alatti területen új munkaerőpiaci mobilitást 
elősegítő munkásszállás építése;  

 Direkt digitális röntgen beszerzése,  

 „Ferencváros” című kerületi újság nyomdai elkészítése. 
 
A 2018-ban lefolytatott eredménytelen eljárások 
A beszámolási időszakban egy eljárás zárult eredménytelenül az alábbi 406/2018. (XII.13.) számú 
Képviselő-testületi határozatnak megfelelően: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – 
úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 
(„Létesítmény”) felújítása, és a felújított Létesítménnyel előírt tartalmú hosszú távú szolgáltatás nyújtása 
(„Szolgáltatás”)” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 75§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.  
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Közbeszerzési eljárások során felmerült jogorvoslati, előzetes vitarendezési esetek 2018. évben 
Egy eljárás esetében került sor iratbetekintésre (Direkt digitális röntgen beszerzése II. eljárás). 
Egy eljárás – parkolás üzemeltetés – esetében pedig jogorvoslati kérelem került benyújtásra 2018. 
októberében (kérelmező jogorvoslati kérelmében az ajánlatkérő ajánlati felhívásának jogsértő jellegét 
állította). Az ajánlatok november 12-én történő bontását követően a kérelmező a jogorvoslati kérelmét 
visszavonta. 
2019. januárban újabb jogorvoslati kérelmet is benyújtottak az eljárást lezáró összegezés módosítása miatt 
(kérelmező jogorvoslati kérelmében az ajánlatkérő eljárása eredménytelenségéről hozott döntés jogsértő 
jellegét állította). A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem hiányos, mivel az nem 
tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének az igazolását. Mindezekre tekintettel a 
Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a jogorvoslati kérelmet 
visszautasította.  
 
Közbeszerzési tevékenységünk – folyamatosan frissített információkkal – nyomon követhető honlapunkon 
(www.fevix.hu). 
 
 
Közbeszerzési eljárásokról kötelező jelentések, tájékoztatók 2018-ban  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2018. (XII.13.) sz. 
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat IV. 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 határidőben megküldte az 
Önkormányzat részére. 
 
A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója - a 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés 
megküldéséről (KÉ 2018. évi 89. szám, 2018. május 10.) - A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) 
bekezdése, a hivatkozott rendelet 17. számú melléklete és az új Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja alapján 
az elkészített éves statisztikai összegezés 2018. május 29-én feltöltésre került a Közbeszerzési 
Adatbázisba. 
 
 
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. 
 
 
 
Budapest, 2019. május 
 
 
 
                    Vörös Attila s.k. 
             elnök-vezérigazgató 
 
 
 
Melléklet: 
1./ A 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások – táblázat 

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

A FEV-IX. Zrt. által 2018. évben lebonyolított 
közbeszerzési eljárások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Építési beruházás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 db  

- 1097 Budapest, Illatos út 3-5. (hrsz: 38207/9) szám alatti 
területen új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás 
építése – Önkormányzat 

- Épületek energetikai felújítása két helyszínen (1. rész: 
Budapest IX. kerület, Mester utca 45. sz. alatti FESZ KNP Kft. 
épületének energetikai felújítása, 2. rész: Budapest IX. kerület 
Epreserdő u. 10. sz. alatti Epres Óvoda épületének 
energetikai felújítása) – Önkormányzat 

- Keretszerződés épületek és lakások karbantartási, 
hibaelhárítási munkálatainak elvégzésére – FEV IX. 

- Új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése 
– Önkormányzat 

- Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (I. csomag) - 
Csicsergő Óvoda; Csudafa Óvoda – Önkormányzat  

- Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (II. csomag) - 
Ferencvárosi Művelődési Központ – Önkormányzat 

- Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (III. csomag) - 
Szivárvány Gondozási Központ; Dési Huber Műv.Ház; 
Fehérholló Bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona – 
Önkormányzat  

- Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (IV. csomag) – 
Pöttyös Bölcsőde – Önkormányzat 

- Budapest, IX. kerületi intézmény felújítás (V. csomag) – 
Napfény Óvoda – Önkormányzat  

- MÁV lakótelep új vízbekötés létesítése – Önkormányzat 
- Budapest IX. Balázs Béla u. 13. sz. alatti lakóépület 

rehabilitációs felújítása. – Önkormányzat  
- Bp., IX. kerület öt helyszínt érintő közvilágítás fejlesztése - 

Önkormányzat  
- Bp., IX. kerület Aszódi utcai telepek közvilágítás létesítése 1-

5-ig körzetekben - Önkormányzat 
- Napfény udvar átalakítás I. ütem – Önkormányzat  
- Útfelújítások 2018. – Önkormányzat  

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás 

megrendelés, 

árubeszerzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 db 

 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
ingatlanok takarítása és hulladékgyűjtő edények mosása, 
kihelyezése – FESZOFE  

- 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 – FESZOFE 

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

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő 
ingatlanok takarítása és hulladékgyűjtő edények mosása, 



 6 

kihelyezése 5. – FESZOFE 
- Direkt digitális röntgen beszerzése – FESZ – visszavonva 
- Budapest IX. Kerület gyepfelületek kezelése és külterjes 

kaszálása II. – FESZOFE  
- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által 

üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz 
beszerzése egy éves időtartamra – FIÜK  

- Ferencvárosi Napfény Óvoda részére autóbusszal történő 
személyszállítás – FIÜK 

- Direkt digitális röntgen beszerzése II – FESZ - lezárult 
- Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése - 

Önkormányzat  
- Ferencváros” című kerületi újság nyomdai elkészítése – 

Önkormányzat - visszavonva 
- Bp. IX. kerület Ferencváros 2018. évi karácsonyi 

díszkivilágítása – Önkormányzat  
- Játszóeszközök karbantartása – Önkormányzat - lezárult 
- Ferencváros” című kerületi újság nyomdai elkészítése II – 

Önkormányzat  
- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal telephelyein végzendő takarítási feladatok ellátása – 
Polgármesteri Hivatal  

- Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által 
üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek 
biztosítása, kiszállítással - FIÜK  

Összesen:         31 db  

 
 
 


