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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 

 

Takács Krisztián elnök úr kérésére a mellékelt összegzésben szeretnénk tájékoztatnia a 

Bizottságot a 2021. január 1. és 2022. március 31. között indított közbeszerzési eljárásokról, 

amelyeknél az Önkormányzat, illetve az intézményei, gazdasági társaságai voltak az 

ajánlatkérők. 

 

Az alábbiakban továbbá szeretnénk tájékoztatást adni, a kért dokumentumok elérhetőségével, a 

közbeszerzési eljárások előkészítésével, valamint a rendkívüli ülés indoklásában megnevezett 

két konkrét eljárással kapcsolatban. 

 

Adatszolgáltatás 

 

A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések minden esetben publikálásra 

kerülnek az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) Szerződéstárában, amely Szerződéstár 

előzetes regisztráció nélkül megtekinthető a következő linken: https://ekr.gov.hu/ekr-

szerzodestar/hu/szerzodesLista . A mellékletben az egyes eljárásokhoz kapcsolódva külön is 

megadjuk a linkeket. 

 

A szerződések teljesítésének igazolása vonatkozásában az adott közbeszerzési eljárást 

kezdeményező Szakiroda jogosult és egyben köteles a dokumentációs eljárást lefolytatni 

(műszaki átadás-átvétel, egyéb szakmai ellenőrzési jegyzőkönyvezés), valamint a teljesítés- és 

pénzügyi igazolásokat a szerződésben foglaltak szerint kiadni.  

 

A Közbeszerzési Iroda nem kap tájékoztatást az adott szerződés teljesítésének írásos 

mozzanatairól (pl. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, számlák). Az előbb 

felsorolt dokumentumok az adott Szakirodák ügykezelésébe tartoznak (pl. közbeszerzési 

eljárást kezdeményező Szakiroda, Pénzügyi Iroda). A Közbeszerzési Irodának kizárólag az a 

feladata a teljesített szerződések kapcsán, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdése c) pontja szerinti 

előírt adatokat az EKR-be feltöltse és egyben publikálja (vagyis nyilvánosan elérhetővé tegye).  

 

Ezek az adatok az alábbiak: 

Kb. 43. § (1) bekezdés c) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: 

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló 

eljárások esetében felhívásra), 

cb) a szerződő felek megnevezését, 

cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, 

cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint 

ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a 

szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül. 

 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat az adott közbeszerzési eljárást kezdeményező 

Szakirodának, a teljesítést követően haladéktalanul kötelessége megküldeni a Közbeszerzési 

Iroda részére. Annak érdekében, hogy munkájukat segítsük, Irodánk szerződésnyilvántartást 

vezet és a szerződés lejártát követően az adatokat munkatársunk e-mailen bekéri és feltölti az 

EKR-be. Ezek szintén a fenti linken elérhető Szerződéstárban találhatók meg a feltöltést 

követően a „SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSEK” sor alatt). 

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista
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Közbeszerzési eljárások előkészítése 

 

Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata a Kbt. előírásával összhangban 

rendelkezik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során eljáró személyek 

tekintetében. A IV. Fejezet (A közbeszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályok) 1. 

bekezdés 3. albekezdése a következő: 

„Az adott közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények 

elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes 

piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a műszaki tartalom összeállítása 

és a közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok előkészítése a jelen szabályzatban 

részletezettek szerint a közbeszerzés tárgyával érintett, a közbeszerzési eljárást kezdeményező 

Hivatali belső szervezeti egység (a továbbiakban: Iroda) feladata.” 

 

Továbbá a szabályzat az V. Fejezetben (Leggyakrabban alkalmazott közbeszerzési eljárások 

részletes szabályai) - a különböző eljárástípusoknál – több helyen is kifejezetten rendelkezik 

arról, hogy a műszaki tartalom összeállítása kinek a feladata, valamint kitér arra, hogy egy-egy 

közbeszerzési eljárás esetén mely dokumentumokat kötelező megküldeni a Lebonyolító részére. 

„A közbeszerzési eljárást az Iroda vezetője, (a továbbiakban: Irodavezető) írásban 

kezdeményezi a Lebonyolító vezetőjénél a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerinti eredeti 

felkérő-levél és a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntési papír (5. számú 

melléklet) megfelelő kitöltésével és megküldésével. A felkérő-levélhez kötelező csatolni a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tartalmat megalapozó valamennyi dokumentumot (a 

közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai rész: műszaki leírás, tervek, árazatlan 

költségvetés elektronikus és szerkeszthető formában, valamint írásvédett formában, a minőségi 

és mennyiségi követelmények, szerződés-tervezet), a dokumentumok előkészítéséről az 

Irodavezető gondoskodik.” (Lásd. B) 1) 1.3; C) 1) 1.2; pontok) 

 

A nem megfelelően előkészített műszaki dokumentáció egyrészt gátolja az eljárás megindítását, 

másrészt a megindított eljárások esetében módosításokat és ebből adódóan határidő 

hosszabbítást okoz. Továbbá nem egy esetben a hibás műszaki dokumentáció következtében a 

megnövekedett jogorvoslati kockázat miatt szükséges az eljárást visszavonni. 

 

A FEV IX. Zrt. Közbeszerzési Irodájának munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, 

hogy adott esetben figyelmeztessék a közbeszerzési eljárást kezdeményező Irodát a nem 

megfelelő műszaki tartalomból adódó jogorvoslati kockázatra és – bár nem feladatuk – szakmai 

tapasztalatukra alapozva próbálják segíteni az Irodákat a műszaki tartalom megfelelő 

elkészítésében. 

 

Közterületi fák felmérése, fakataszter adatbázis 

 

A közbeszerzési eljárás eredményesen, szerződéskötéssel lezárult. 

  

FESZ bővítése  

 

Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) 

bekezdése szerint: 
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„A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati 

magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke - figyelemmel a Kbt. 19. § 

(2) és (3) bekezdésére is - meghaladja a nettó 700 millió forintot, a beruházás tervellenőre, 

beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési 

szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.” 

 

A jogszabály előírása alapján így kötelezően a BMSK Zrt. a közbeszerzés lebonyolítója, a FEV 

IX. Zrt. elsősorban szakirodakén jár el az eljárásban, de természetesen a Közbeszerzési Iroda 

munkatársai segítik a BMSK Zrt. munkáját. A 2021. december 9-én közzétett felhívású nyílt, 

európai uniós eljárásban csak egyetlen ajánlattevő volt, amelyik ugyanakkor hiánypótlási 

felhívásra sem nyújtott be árazott költségvetést, ezért az ajánlatát érvényteleníteni kellett, az 

eljárás pedig eredménytelen lett. 

 

A második eljárás folyamatban van. Az ajánlattételi határidőhöz közel nagyszámú kiegészítő 

tájékoztatás kérés érkezett, döntő részben a tervek és az árazatlan költségvetés közötti 

ellentmondások feloldásával kapcsolatban. Az ezekkel kapcsolatos javítások, válaszok 

készítése a tervezők részéről elhúzódott, így a törvényi határidők betartása érdekében az 

ajánlattételi határidőt módosítani kellett. A kérdések száma a beruházás nagyságrendjével 

összevetve nem tekinthető szokatlannak, ugyanakkor elkerülésük a tervezők mellett elsősorban 

a tervellenőr felelősségét képezi. A már idézett jogszabály alapján a tervellenőr szintén 

kötelezően a BMSK Zrt. volt, amely ezt a szolgáltatást, a közbeszerzés lebonyolításhoz, vagy a 

műszaki ellenőrzéshez hasonlóan az Önkormányzat számára ingyenesen biztosítja.      

 

Budapest, 2022. április 7. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

          Baranyi Krisztina  

polgármester megbízásából 

Pataki Márton s.k. 

           vezérigazgató 
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