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BUDAPEST FŐVÁROS IX.
KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató Ferencváros Önkormányzata részére a 2016. 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 2016. 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 2016. évben összesen 61 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 Közterület-felügyelet, a
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 bonyolította le.
Az Iroda a beszámolási időszakban a 2016. 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.
A tavaly előtt, 2015. november 1-jén hatályba lépett új közbeszerzési törvénnyel összefüggésben 2016-ban
3 alkalommal vettek részt a kollégák továbbképzésen, melyeken az új Kbt-vel kapcsolatban felmerült
aktuális kérdések és problémák közvetlen megismerésére nyílt lehetőség.
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Összegszerűen 2016. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban):
2016. évi lefolytatott
eljárások
(Ft nettó)

Építési beruházás összesen:

2 200 500 836

Szerződés még nem lépett hatályba (Budapest IX.
kerület Epreserdő u. 10. sz. alatti Epres Óvoda
épületének energetikai felújítása- „Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára” című
KEHOP 5.2.9 pályázat (hőszigetelés, lapostető
szigetelés, nyílászáró csere, napelemes rendszer
elhelyezése) és Budapest IX. kerület, Mester utca 45.
sz. alatti FESZ KNP Kft. épületének energetikai
felújítása – „Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára” című KEHOP 5.2.9. pályázat (hőszigetelés,
nyílászárócsere, napelemes rendszer elhelyezése,
kazáncsere)
172 537 476

Szolgáltatás megrendelés,
árubeszerzés összesen:
Összesen:
Mindösszesen:

3 142 340 306

-

5 515 378 618

172 537 476
5 687 916 094

Szakterületi megoszlás:
 Építési beruházás: 22 db eljárás
 Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 39 db eljárás
Összesen megindított eljárások száma: 61 db
 Ebből eredményesen zárult: 51 db eljárás (2 db eljárás eredményeképpen kötött szerződése még
nem lépett hatályba)
 Eredménytelen 2 db eljárás volt és visszavonásra került 8 db eljárás
2016. évben az iroda egy fő irodavezetővel, kettő fő közbeszerzési menedzserrel és egy adminisztratív
munkatárs/közbeszerzési menedzserrel látta el feladatait.
Közbeszerzési eljárások során felmerült jogorvoslati, előzetes vitarendezési esetek 2016. évben:
A beszámolási időszakban 7 db eljárás esetében került sor előzetes vitarendezésre és ebből 6 db eljárás
estében jogorvoslati eljárásra:
- Ferencváros című kerületi újság nyomdai elkészítése (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Kosztolányi Dezső Általános Iskola számára és a Weöres Sándor Általános
Iskola és Gimnázium számára közétkeztetés biztosítása (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, Napfény Óvoda,
Ugrifüles Óvoda, Epres Óvoda, Méhecske Óvoda számára közétkeztetés biztosítása (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, József Attila Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola és a Molnár Ferenc Általános Iskola számára közétkeztetés
biztosítása (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Kicsi Bocs Óvoda, a Csudafa Óvoda és a Ferencvárosi Komplex Óvoda,
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára közétkeztetés
biztosítása (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Csicsergő Óvoda, a Kerekerdő Óvoda és a Liliom Óvoda számára
közétkeztetés biztosítása (elutasítva)
- Budapest, IX. kerület Leövey Klára Gimnázium és a Telepy Károly Testnevelés Szakosított
Általános Iskola és Gimnáziumban közétkeztetés biztosítása (elutasítva)
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2016. április 21-én a Közbeszerzési Döntőbizottság a fenti 6 db közétkeztetéses eljárásban jogorvoslati
eljárást kezdeményezett az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. kérelmezésére. 2016. május 09-én a
Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, tekintettel
arra, hogy az ajánlatkérő a nyílt eljárás felhívását jogszerűen visszavonta, a Kbt. 151. § (6) bekezdése
alapján a jogorvoslati eljárást megszüntette.
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 2016-ban
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 2015. évben
lefolytatott közbeszerzési eljárásairól című tájékoztató a Képviselőtestület 2016. május 19-i ülésének
napirendjén szerepelt.
A 2016. május 09-én kibocsátott elnöki tájékoztató – a Közbeszerzések Tanácsa Alelnökének tájékoztatója
a 2015. 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 2016. 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, 2017. május
Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató
Melléklet:
1./ A 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások – táblázat

4

1. sz. melléklet
A FEV-IX. Zrt. által 2016. évben lebonyolított
közbeszerzési eljárások
-

Építési beruházás

22 db

-

-

-

-

-

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs
felújítása (eredménytelen)
Budapest IX. kerület Haller utca 54. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási
munkái
Budapest IX. kerület Üllői út 85. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási
munkái
Budapest IX. kerület Bakáts tér 14. sz. alatti Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatali épület kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület Haller u. 27. sz. alatti Ferencvárosi Művelődési
Központ épületének kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület, Ferenc tér felújítása
Budapest, IX. kerület, Kén u. 3. sz. alatti IV. sz. lakóépület bontása
Budapest IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs
felújítása II.
Budapest IX. kerület Koppány u. 3. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási
munkái
Budapest IX. Erkel u. 13./a. IV. em. 1. sz. alatti lakás, Budapest IX. Telepy
u. 34. II. em. 32. sz. alatti lakás, Budapest IX. Pipa u. 4. fszt. orvosi rendelő,
Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. Eötvös Lóránd Fizikai Társulat kéményfelújítási munkái
Budapest IX. kerület, Kén u. 3. sz. alatti I. sz. lakóépület bontása
József Attila lakótelepi Nagyjátszó- és pihenőpark fejlesztése és egy mini
Kresz park megvalósítása
Budapest IX. Boráros tér 2. I. em. 5. sz. alatti lakás, Budapest IX. Bakáts u.
8. I. em. 8. sz. alatti iroda, Budapest IX. Bakáts tér 12. sz. alatti iskola
kémény-felújítási munkái
Budapest IX. kerület Epreserdő u. 10. sz. alatti Epres Óvoda épületének
energetikai felújítása- „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című KEHOP
5.2.9 pályázat (hőszigetelés, lapostető szigetelés, nyílászáró csere,
napelemes rendszer elhelyezése) (szerződés még nem lépett hatályba)
Budapest IX. kerület, Mester utca 45. sz. alatti FESZ KNP Kft. épületének
energetikai felújítása – „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című KEHOP
5.2.9. pályázat (hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes rendszer
elhelyezése, kazáncsere (szerződés még nem lépett hatályba)
Keretszerződés épületek és lakások karbantartási, javítási munkálatainak
elvégzésére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat területén utak
karbantartási (kátyúzási) feladatainak elvégzése II.
Budapest IX. Márton u. 8/a. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái
Budapest IX. Márton u. 8/b. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái
Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/b. sz. alatti lakóépület rehabilitációs
felújítása (folyamatban)
Budapest IX. Lenhossék u. 12. fszt. 2. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási
munkái
Budapest IX. Lónyay u. 19. sz. alatti Orvosi Rendelő kémény-felújítási
munkái
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett
intézmények részére tisztító és takarítószerek biztosítása, kiszállítással
FESZOFE Nonprofit Kft. számára köz- és hajléktalan foglalkoztatással
kapcsolatos egyedi védőruházat beszerzése
Ferencváros című kerületi újság nyomdai elkészítése
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlanok takarítása és hulladékgyűjtő edények és
szelektív hulladékgyűjtők mosása, kihelyezése
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 Önkormányzat területén lévő
utak karbantartási (kátyúzási) feladatainak elvégzése
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett
intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történő személyszállítása
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-

-

-

-

Szolgáltatás
megrendelés,
árubeszerzés

39 db
-

-

-

Összesen:

(eredménytelen)
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 üzemeltett intézmények
részére földgáz beszerzés
Osteodenzitometriás Laboratórium működtetése
Budapest, IX. kerület Kosztolányi Dezső Általános Iskola számára és a
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium számára közétkeztetés
biztosítása (visszavonva)
Budapest, IX. kerület Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola,
Napfény Óvoda, Ugrifüles Óvoda, Epres Óvoda, Méhecske Óvoda számára
közétkeztetés biztosítása (visszavonva)
Budapest, IX. kerület Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium,
József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Molnár Ferenc
Általános Iskola számára közétkeztetés biztosítása (visszavonva)
Budapest, IX. kerület Kicsi Bocs Óvoda ,a Csudafa Óvoda és a
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára közétkeztetés
biztosítása (visszavonva)
Budapest, IX. kerület Csicsergő Óvoda, a Kerekerdő Óvoda és a Liliom
Óvoda számára közétkeztetés biztosítása (visszavonva)
Budapest, IX. kerület Leövey Klára Gimnázium és a Telepy Károly
Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnáziumban közétkeztetés
biztosítása (visszavonva)
Villamos energia beszerzése
FESZ Kft. teljes műszerparkjának rendszeres karbantartása,
felülvizsgálatok elvégzése, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, illetve
egyéb műszerek kalibrálása
Budapest VIII.-IX. kerületi 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi
ügyelet ellátása (visszavonva)
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett
intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történő személyszállítása II.
(1., 3. rész eredménytelen)
Traktor beszerzés
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában,
illetve használatában álló ingatlanok őrzése (folyamatban)
Budapest VIII.-IX. kerületi központi felnőtt 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt
háziorvosi ügyelet ellátása
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett
intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történő személyszállítása III.
FESZ Kft. részére földgáz beszerzés
Komposztforgató berendezés beszerzése
Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történő
közétkeztetés biztosítása (visszavonva)
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolákban végzendő
takarítási feladatok ellátása
Budapest IX. kerület közterületein lévő játszótereken elhelyezett
játszóeszközök karbantartása, eszközök javítása
Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történő
közétkeztetés biztosítása I. rész
Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történő
közétkeztetés biztosítása II. rész
Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történő
közétkeztetés biztosítása III. rész
Budapest IX. Kerület FIÜK által üzemeltetett intézményekben történő
közétkeztetés biztosítása IV. rész
A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett
intézmények vagyonvédelmének biztosítása
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi
Közterület-felügyelet székhelyén takarítási szolgáltatás ellátása
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére karbantartási
anyagok beszerzése szerződéskötéstől számított egy éves időtartamra
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal takarítása
1237 Budapest, Vizisport u. 60. sz. alatt lévő ingatlannal kapcsolatos
projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátása
Térfelügyeleti kamerarendszer
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