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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató Ferencváros Önkormányzata részére 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2011.(VI.01.) sz.
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat IV. fejezet 8.1. 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 2012. évi közbeszerzéseiről táblázatos formában.
A táblázat tartalmazza továbbá más önkormányzati körbe tartozó szervezetek ( pl.: FESZOFE Kft. ) 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.
Az új közbeszerzési törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, az ebből következő kezdeti
jogbizonytalanság miatt az első két hónapban alacsonyabb volt a megindított eljárások száma, de ennek
ellenére a FEV IX. Zrt. Közbeszerzési és Jogi Irodája 2012. évben minden eddigi eljárásszámot meghaladó
mértékben, összesen 71 db közbeszerzési eljárást folytatott le. Ebből eredménytelenül zárult 11 db eljárás,
döntően ajánlattevői pontatlanságok, hiánypótlás mulasztások miatt.

A 2012. évi közbeszerzésekkel kapcsolatban egy esetben indult jogorvoslati eljárás:
1.) „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
takarítása”: (D.342/2012.): A PLANTFER Kertészeti és Parkfenntartó Kft. az iratbetekintést
követően – a jogorvoslati kérelmével megegyező tartalommal – előzetes vitarendezést
kezdeményezett a nyertes és az azt követő ajánlattevő ajánlatának érvényessége kapcsán.
A kérelem áttekintését követően Ajánlatkérő felhívta a nyertes és az azt követő ajánlattevőt a Kbt.
79. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 69-70. § szerinti indoklás benyújtására a vitarendezésben
kifogásolt elemekre.
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Ajánlatkérő az ajánlattevőktől beérkezett indoklások után a vitarendezés iránti kérelmet elutasította
és közölte az ajánlattevőkkel, hogy döntését fenntartja.
Ezt követően ajánlattevő jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben kérte a jogsértés
megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. június 18-i, D.342/11/2012. sz. határozatával kérelmező
jogorvoslati kérelmét a beadott iratok áttekintése után, tárgyalás tartása nélkül elutasította.
Az ajánlattevők 2012-ben öt közbeszerzési eljárás esetében kezdeményeztek előzetes vitarendezést:
(Önkormányzat részére hitelfelvétel, Microsoft licencek beszerzése, Ferenc tér 9. sz. alatti lakóépület teljes
felújítása, 9 óvoda közétkeztetése, 2012/2. sz. 11 db üres lakás felújítása).
A fenti előzetes vitarendezéseket minden esetben az ajánlatkérőnek megfelelő módon sikerült lezárni és
ennek eredményeképpen egyetlen esetet sem követett jogorvoslati eljárás.

Budapest, 2013. május 29.

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Melléklet:
1./ A 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások – táblázat
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