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            Jegyzője 
          20494-2/2015. 

BESZÁMOLÓ 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2015. október 22-i ülésére 

 
 Tárgy: Beszámoló a helyben központosított közbeszerzési rendszer 2014. évi működéséről 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben központosított 
közbeszerzésekről szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
3. § (3) bekezdés j) pontja alapján a helyben központosított közbeszerzések során 
ajánlatkérésre feljogosított szervezet vezetője évente beszámolót készít a helyben 
központosított közbeszerzési rendszer működéséről a közgyűlés számára. A 2014. évre 
vonatkozó beszámolót az alábbiak szerint adom meg. 
 
I. Helyben központosított közbeszerzési eljárás eredményeként a 2014. évben a 
következő tárgyakban kötöttünk szerződést: 
 

eljárás tárgya szerződés 
típusa 

nyertes 
ajánlattevő 

szerződés 
hatálya 

Megjegyzés 

villamos energia keretszerződés MVM Partner Zrt. 2015.07.31. A keretszerződést egy 
évre kötöttük meg. 

gázenergia  keretszerződés 
E.ON 
Energiakereske-
delmi Kft. 

2015.11.01. A keretszerződést egy 
évre kötöttük meg. 

gépjármű 
biztosítási 
szolgáltatások 

keretszerződés Allianz Hungária 
Zrt. 2015. 01.12. A keretszerződést egy 

évre kötöttük meg. 

 
II. A korábbi években lefolytatott helyben központosított közbeszerzési eljárások 
eredményeként a 2014. évben az alábbi tárgyakban rendelkeztünk hatályos 
szerződéssel:  
 

eljárás tárgya szerződés 
típusa 

nyertes 
ajánlattevő 

szerződés 
hatálya 

Megjegyzés 

telekommuniká-
ciós 
szolgáltatások 

keretszerződés 

1. rész: Magyar 
Telekom Nyrt.,  
2. és 4. rész: 
Telenor 
Magyarország Zrt. 

2016.09.20 

1. rész: vezetékes 
telefon szolgáltatás, 
2. rész: mobiltelefon 
szolgáltatás,  
3. rész: vezetékes 
internet szolgáltatás 
(eredménytelen lett),  
4. rész: mobilinternet 
szolgáltatás 
 
A keretszerződéseket 3 
évre kötöttük meg. 

internet 
szolgáltatás keretszerződés Opticon Kft. 2016. 09.30 Megismételt eljárás a 

telekommunikációs 
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eljárás eredménytelen 
részére. 
 
A keretszerződést 3 
évre kötöttük meg. 

gépjármű 
karbantartási 
szolgáltatások 

keretszerződés Tormási Kft. 2016.11.08. A keretszerződést 3 
évre kötöttük meg. 

tisztítószer keretmegálla-
podás 

1. rész: Assist-
Trend Alföld Kft., 
2. rész: Gladiolus 
Kft. 
 

2015. 08.15. 
 
2015.09.11. 

1. rész: vegyiáruk, 
tisztítószerek és 
tartozékaik 
2. rész: papíráruk és 
tartozékaik 
 

irodaszerek keretmegálla-
podás 

1-3. rész: I-COM 
Kft., 
4. rész: Center 
Computer Kft. 

2014.10.20. 

1. rész papíráruk 
2. rész irodaszerek  
3. rész: egyéb irodai 
áruk 
4. rész: 
nyomtatópatronok  

munkaruházat 
 

keretmegálla-
podás 

Wetex 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
 

2015.02.27.  

közétkeztetés vállalkozási 
szerződés 

1. rész: Sodexo 
Kft., 
2. rész: Első 
Kecskeméti 
Közétkeztetési 
Konzorcium 

2019. 06.30. 

1. rész: bölcsődékben, 
óvodákban, szociális 
intézményekben 
étkeztetés 
2. rész: általános és 
középiskolákban, 
kollégiumokban, egyéb 
intézményekben 
étkeztetés 

takarítás-
őrzésvédelem-
épületkarbantar-
tás (facility) 

vállalkozási 
szerződés 

Profi-Komfort 
Kft., KIK-FOR 
Kft., Bács Security 
Kft., mint közös 
ajánlattevők 

2016.08.31. A keretszerződést 7 
évre kötöttük meg. 

 
 
A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásokban kialakult gyakorlat alapján a hivatal 
egységesen 36 hónapra köt keretmegállapodást. Az éves konzultációs eljárások lefolytatását 
követően a szolgáltatókkal évente egyedi szerződéseket köt a hivatal az intézmények, és 
csatlakozó gazdálkodó szervezetek nevében. A 2014. évi konzultációs eljárások tisztítószer és 
munkaruha beszerzése tárgyakban eredményesen lezajlottak. 
 
Amely közbeszerzési tárgyakban keretszerződést kötöttünk, ott az intézmények kötöttek 
egyedi szerződéseket a nyertes ajánlattevővel, ezáltal rugalmasan kezelhető az igények 
esetleges változása, kiegészülése a jogszabályok által meghatározott mértékben. Ezen előny 
kihasználása érdekében - ezzel is csökkentve a hivatal adminisztratív terheit - a korábban 
keretmegállapodásos eljárások újbóli kiírása helyett keretszerződéseket fogunk kötni. 
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A közétkeztetés biztosítása, valamint az épülettakarítási, karbantartási és őrzés-védelmi 
szolgáltatások (facility) tárgyában a szerződések 2009. évben jöttek létre 10, illetve 7 éves 
időtartamra.  
 
 
III. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
csatlakozása a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez: 
 
 
A Rendelet hatálya ex lege az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, 
míg az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok az 
önkormányzattal kötött megállapodás alapján önként csatlakozhatnak a rendszerhez. Az 
önkéntes csatlakozásra irányuló kérelem a Rendelet 5. § (2) bekezdése alapján minden év 
január 20. napjáig nyújtható be, és arról a közgyűlés dönt. Az önként csatlakozott gazdasági 
társaságoknak lehetőségük van arra, hogy a helyben központosított közbeszerzési rendszerből 
kilépjenek, melyet a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján minden év december 31. napjáig 
kezdeményezhetnek. 
 
2014. évben sem csatlakozási, sem kilépési szándékot nem jelzett egyik érintett gazdálkodó 
szervezet sem. 
 
A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez a következő gazdasági társaságok 
tartoznak (zárójelben a csatlakozás éve): 
Hírös Sport Nonprofit Kft. (2010.), a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 
Nonprofit Kft. (2010.), a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (2010.), a Kecskeméti 
Városgazdasági Kft., 2014. január 1-től Városgazdasági Nonprofit Kft. (2010), a KIK-FOR 
Kft. (2010.), Kecskeméti Városfejlesztő Kft. (2011.), Kecskeméti Termostar Kft. (2011.), a 
BÁCSVÍZ Zrt. (2011.), a Hírös-Net Kft. (2011.), továbbá a Kecskeméti Kortárs Művészeti 
Műhelyek Nonprofit Kft. (2012.). 
 
A 2014. évben indult eljárások közül a villamos energia beszerzésben a Kecskeméti 
Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., a Városgazdasági Nonprofit Kft., és a 
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., a gázenergia beszerzésben, valamint az irodaszerek  
beszerzésében a Városgazdasági Nonprofit Kft. vett részt.  
 
 
IV. A 2014. évben indított eljárásokról 
 
 
1. Villamos energia és gázenergia beszerzése: 
 
Az energiapiac bonyolultsága indokolta azt, hogy szakértőt vegyünk igénybe az eljárás 
alapjául szolgáló speciális dokumentáció összeállítására, illetve az ajánlatok szakszerű 
elbírálásának segítésére.  
 
A szakértői javaslatot elfogadva, figyelembe véve az energiapiac működését, tendenciáit, az 
eljárásokat 1 évre írtuk ki. Ez biztosítja azt, hogy az ajánlattevők a lehetőségekhez mérten az 
elérhető legalacsonyabb árat tudták kínálni, elkerülve azt, hogy a tőzsde jellegű piac 
bizonytalanságára tekintettel olyan árakat ajánljanak meg, amelyek több éves viszonylatban 
előnytelenek lehetnek. 
 
Villamos energia 
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A közbeszerzési eljárás nyertese az MVM Partner Zrt. lett, a szerződésben foglalt villamos 
energia ár: 17,37 HUF/kWh, ami megegyezik a tavalyi évben szintén az MVM Partner Zrt-vel 
kötött szerződésben szereplő árral.  
 
Gázenergia 
 
A közbeszerzési eljárás nyertese az E.ON Energiakereskedelmi Kft. lett, a szerződésben 
foglalt ár: 3,19 HUF/MJ, ami kedvezőbb a tavalyi évben a GDF SUEZ Energia Magyarország 
Zrt-vel kötött szerződésben foglalt 3,62 HUF/MJ árnál. 
 
A lefolytatott eljárások alapján a nyertes ajánlattevőkkel a Rendelet 10. § (3) bekezdésében 
szabályozott keretszerződéseket kötöttünk, amelyek alapján az intézmények és a csatlakozott 
gazdasági társaságok egyedi szerződéseket kötöttek.  
 
 
2. Gépjármű biztosítás beszerzés: 
 
 
A gépjármű biztosítási szolgáltatások megrendelésére korábban kötött keretszerződés 2014. 
január 12. napján lejárt, az új keretszerződés megkötésére irányuló eljárást lefolytattuk és a 
keretszerződést megkötöttük, az egyes egyedi biztosítási szerződések kockázatviselési 
időszaka január 13. napján kezdődött. 
 
Az eljárást – a tavalyi évhez hasonlóan – az Allianz Hungária Biztosító Zrt. nyerte meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a biztosítási kínálat változó és sok tényezőtől függő piac, az eljárást egy 
évre írtuk ki, és a nyertessel a Rendelet 10. § (3) bekezdésében szabályozott keretszerződést 
kötöttünk, melynek alapján az egyes intézmények egyedi szerződéseket köthettek.  
 
Mivel a biztosítási évforduló közel esik az év elejéhez, így a 2014. év végén elkezdtük a 
2015. évre vonatkozó biztosítási szerződés megkötésére irányuló eljárást előkészíteni, 
valamint megindítottuk az eljárást annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen. 
 
 
3. Irodaszer beszerzés 
 
 
Az eljárást, az előkészítési feladatok elvégzését követően a korábbi eljáráshoz hasonlóan négy 
részajánlattételi lehetőséggel indítottuk meg, amelyek a következők voltak: 
 

1. részajánlattételi lehetőség: irodaszerek, 
2. részajánlattételi lehetőség: papíráruk, 
3. részajánlattételi lehetőség: egyéb irodai áruk, 
4. részajánlattételi lehetőség: nyomtatópatronok. 

 
Az eljárást 3 éves időtartamra írtuk ki, bízva abban, hogy a hivatali és intézményi igények 
jelentős száma, valamint a hosszabbtávú együttműködés lehetősége kedvező hatással lesz az 
árakra. Az eljárás eredményeként az 1. és a 3. rész tekintetében a Profil-Copy 2002 Kft., a 2.   
rész tekintetében az I-COM Kft. és a 4. rész tekintetében a ManOpen Irodatechnika Kft. lett a 
nyertes. A 2. részt tekintve az I-COM Kft-vel megkötésre került a keretszerződés, ugyanakkor 
az 1., a 3. ill. a 4. rész vonatkozásában nyertes ajánlattevők visszaléptek a szerződéskötéstől. 
Ennélfogva a 4. rész tekintetében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
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(Center Computer Kft.) került megkötésre a keretszerződés, míg az 1. és a 3. rész 
vonatkozásában – tekintettel arra, hogy csak a Profil-Copy 2002 Kft. tett érvényes ajánlatot – 
új eljárás került kiírásra. Az új eljárás nyertese az I-COM Kft. lett.  
 
Mind a két nyertes szállítóval a Rendelet 10. § (3) bekezdésében szabályozott keretszerződést 
kötöttünk.  
 
V. Összegezés 
 
A fent írtakat összefoglalva a Rendelet mellékleteiben írt beszerzési tárgyak (áruk és 
szolgáltatások) lefedik azokat a beszerzési igényeket, melyek az önkormányzati fenntartású 
intézményeknél és az önként csatlakozott kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságoknál a leggyakrabban és legjelentősebb nagyságrendben, folyamatosan, 
vagy időszakonként visszatérően felmerülnek. Az elmúlt év során – a fentiekben kifejtettek 
szerint – az új eljárások közül a villamos energia és gázenergia beszerzése során sikerült 
elérni a tavalyi árral megegyező vagy alacsonyabb árat, a korábbi eljárások alapján kötött 
szerződések körében pedig a telekommunikációs szolgáltatások megrendelése, az irodaszerek 
és a tisztítószerek beszerzése esetén teljesült a korábbi évhez képest kevesebb kifizetés. 
 
Mindezek mellett további előnyként jelentkezett a tavalyi év során az is, hogy – megvalósítva 
a rendszer bevezetésekor megfogalmazott célt – az intézmények és a rendszerben részt vevő 
gazdasági társaságok adminisztratív terhei csökkentek az igények központosított kezelésével, 
míg a hivatal által szakszerűen lefolytatott eljárások megfeleltek mindenben a jogszabályi 
kritériumoknak. 
 
A helyben központosított közbeszerzési rendszer működésének nyolcadik évében 
elmondható, hogy a rendszer alkalmazása segítette az önkormányzat által fenntartott 
intézmények és az érintett gazdasági társaságok gazdálkodását és működését, a lefolytatott 
eljárások az esetek legnagyobb részében eredményesek voltak, illetve az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítése szerződésszerű volt.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti beszámolóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. szeptember 28. 
                 
 
                     Dr. Határ Mária 
                 jegyző 



 7 

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……../2015.(X.22.) határozata 
Beszámoló a helyben központosított közbeszerzési rendszer 2014. évi működéséről 
 
 
A közgyűlés Dr. Határ Mária jegyző fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


