MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
ÉS AZ ÜGYRENDI ÉS PÉNZÜGYI
BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

BESZÁMOLÓ
Ikt. sz.: 1/117 -1/2015/I.
Üi.: Joó Szilvia

Tárgy: Beszámoló a helyben központosított
(köz)beszerzési rendszer 2014. évi működéséről

Melléklet: hatásvizsgálati lap, 1 db rendelet-tervezet
Makó Város Önkormányzat Képviselő- testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő- testület!
A Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról szóló
54/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ör.) 4. § (6) bekezdése értelmében a
rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzésekről az önkormányzat illetékes bizottsága, míg a
közbeszerzésnek nem minősülő beszerzésekről a Polgármester évente, február 28-ig beszámol a
Képviselő-testületnek a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről.
A Makó Város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról szóló
54/2011. (XII.15.) ör. 2. § (1) bekezdésének hatálya jelenleg az alábbi önkormányzati költségvetési
szervekre terjed ki:
a) Makó Város Önkormányzata,
b) Makói Polgármesteri Hivatal,
c) Makói Óvoda,
d) Egyesített Népjóléti Intézmény,
e) József Attila Városi Könyvtár és Múzeum.
Ezen kívül a korábbi években önkéntesen csatlakozott a rendszerhez a Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft., a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft., a Makói Városi Televízió
Nonprofit Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft.
Makó Város Önkormányzat Képviselő –testülete a 471/2014. (XII.17.) MÖKT h. számú határozatával
döntött arról- a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága jelzése alapján – hogy az
Egyesített Népjóléti Intézmény neve „Makói” jelzővel bővüljön. Ezen változásnak a rendelet személyi
hatályán történő átvezetése szükséges.
2010. január 1-jétől működik ez a rendszer, valamennyi, vagy az intézmények túlnyomó többségénél
előforduló standardizálható (nem egyedi) áruk és szolgáltatások kerülnek beszerzésre a rendszeren
keresztül.
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Jelenleg a rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbi rendszer alá tartozó közbeszerzési tárgyakat rögzíti:
- iskola, és óvodabútorok,
- tisztítószerek és vegyi áru,
- gépjárművek,
- kommunikációs eszközök,
- számítógépek, irodagépek, szoftverek, perifériák,
- irodaszer, nyomtatvány,
- villamos energia,
- gázenergia,
- távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobil távbeszélő szolgáltatás),
- internet szolgáltatások.
A 2014. évi beszerzési évben, a helyben központosított beszerzési rendszer keretében összesen öt
eljárást bonyolítottunk le, melyből három– az irodaszerek és nyomtatványok beszerzése, nyomtatási
kellékanyagok és a tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések,–
közbeszerzésnek nem minősülő, ún. szabadkézi eljárás volt. A két közbeszerzési eljárás közül, a földgáz
és a villamos energia beszerzése nyílt közösségi értékhatár szerinti.
Az egyes beszerzési tárgykörök vonatkozásában az alábbiak mondhatóak el:
Az irodaszer, nyomtatvány (Rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja szerinti) beszerzési tárgykör
rendszertanilag magába foglalja a papír, írószer és nyomtatványon túl a nyomtatási/másolási
kellékanyagokat is.
Az irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél 2014. március 25. napján ajánlattételi felhívás megküldésére
került sor, az alábbi gazdasági szereplőknek:
1. Barát Papír Kft. (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.)
2. Printker Office Land Zrt. (6753 Szeged-Tápé, Régész tér 8.)
3. Szecolor Kft. (6728 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 73.)
4. Kakuja Jánosné e.v. (6900 Makó, Szegedi u. 9-13.)
5. SzV-Tech Számítástechnikai Kft. (6900 Makó, Úri u. 8-12.)
6. Profil – Copy 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 15-2)
7. GIA 2001 Bt. (6900 Makó, Kossuth u. 4.)
8. EXATOR TEAM Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 33.)
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott aukció időpontjának lejártáig három darab - teljes körű, így
értékelhető - ajánlat érkezett a Profil – Copy 2002. Kft. (ajánlati ár: nettó 3.469.019,- Ft.) a Printker
Office Land Zrt.(ajánlati ár: nettó 3.586.494,- Ft.) és az EXATOR TEAM Kft. (ajánlati ár: nettó
3.704.583,- Ft.) részéről. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot mind a nyomtatvány, mind az
irodaszer tekintetében a Profil – Copy 2002 Kft. tette nettó 3.469.019,- Ft értékben. A szerződés
aláírására 2014. április 24-én került sor, amely 2015. március 31-ig hatályos.
A másolási tonerek és nyomtatási kellékanyagok (Rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja szerinti) a
2013-as évhez hasonlóan egy eljárás keretében kerültek beszerzésre.
Az ajánlattételi felhívás 2014. március 25. napján - a „Makói Gazdasági Integrációs Közösség, Makó és
Térsége” (továbbiakban: MAGIK) szervezet megkérdezését, véleményét követően - az alábbi gazdasági
szereplők lett megküldve:
1. 3 M DEKOR Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 18-20.)
2. ESC Kft. (6900 Makó, Csanád vezér tér 4.)
3. ManOpen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.)
4. Profi Copy-Global Kft.(6900 Makó, Juhász Gyula tér 30.)
5. Profil- Copy 2002 Kft. (3531, Miskolc Kiss Ernő u. 15-2)
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6. Smart – Print Kft. (6721 Szeged, Szent István tér 2.)
6. SzV-Tech Számítástechnikai Kft. (6900 Makó, Úri u. 8-12.)
7. Szilvánia Kft. (6725 Szeged, Cserepes sor 11.)
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott aukció időpontjának lejártáig három darab ajánlat érkezett, a
Profi Copy-Global Kft. (ajánlati ár: nettó 5.111.596,- Ft), a ManOpen Irodtechnikai Kft. (ajánlati ár:
nettó 5.261.098,- Ft), illetve az SZV-TECH Kft. (ajánlati ár: nettó 5.692.100,- Ft) részéről. Közülük, az
eljárás nyertese a Profil – Copy 2002 Kft. lett. A szerződés aláírására 2014. április 15-én került sor.
Jelen szerződés 2015. március 31-ig hatályos.
A tisztítószerek és vegyi áru (Rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja szerinti) beszerzési tárgykörben az
ajánlattételi felhívás 2014. március 24-én – a „MAGIK”-kal egyeztetve - a következő vállalkozásoknak
lett megküldve:
1. Mesterpék Kereskedelmi- és Szolgáltató Kkt. (6900 Makó, Deák Ferenc u. 16.)
2. „Mi-Ki” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6900 Makó, Maroslelei út 088/4 hrsz.)
3. MLT Bt. (6900 Makó, Erdélyi püspök u. 2.)
4. Printker Office Land Zrt. (6753 Szeged-Tápé, Régész tér 8.)
5. Szecolor Kft. (6728 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 73.)
6. EXACTOR TEAM Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 33.)
Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett, az EXACTOR TEAM Kft.-é (ajánlati ár: nettó
4.658.687,- Ft+ÁFA.), a Szecolor Kft.-é (ajánlati ár: nettó 5.062.366,- Ft+ÁFA.) és a Mesterpék Kft-é
(ajánlati ár: nettó 5.343.869,- Ft. +ÁFA). A beérkezett ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az EXACTOR TEAM Kft. adta, így vele került a szerződés
aláírásra 2014. április 15. Jelen szerződés 2014.12. 31- ig volt hatályos.
A földgáz energia (Rendelet 2. § (2) bekezdés m) pontja szerinti) beszerzési tárgykör ajánlati felhívása
2014. április 16. napján jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A szerződéses időszakra
vonatkozó tervezett maximális földgázigényként 882.825 gnm3 földgáz került rögzítésre (az ettől való
eltérés -40 %-ban került rögzítésre, tehát a kötbérmentesen vételezhető legkisebb földgázmennyiség
éves mennyisége 529.695 gnm3). Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlat érkezett:
1. Főgáz Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)
ajánlati ára: a rendszerhasználati díj nélküli gáz molekula díj Po együtthatója az elektronikus árlejtést
követően nettó 1.503,70, -Ft/GJ (összesen: 94.000.000,- Ft.); eredeti ajánlati ár: nettó 2.000,- Ft/GJ.
2. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (2440 Százhalombatta, Csenterics u. 8.)
ajánlati ára: a rendszerhasználati díj nélküli gáz molekula díj Po együtthatója az elektronikus árlejtést
követően nettó 1.588,83,- Ft/GJ (összesen: 95.200.000,- Ft.); eredeti ajánlati ár: nettó 2.458 Ft/GJ),
3. Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.);
ajánlati ára: a rendszerhasználati díj nélküli gáz molekula díj Po együtthatója az elektronikus árlejtést
követően nettó 2102,71,- Ft/GJ (összesen: 128.035.957,- Ft.); eredeti ajánlati ár: nettó 2102,71,Ft/GJ), A Magyar Telekom Nyrt. az árlejtés során nem módosította az ajánlati árát.
Az eljárás nyertese a Főgáz Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) lett, a szerződés időbeli
hatálya 2014. július 1. 06:00 óra és 2015. július 1. 06:00 óra között áll fenn. A tavalyi évi 1.844,- Ft/GJ
molekula díjhoz képest 0,8 %-kal csökkent a molekula díj.
A villamos energia (Rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja szerinti) beszerzési tárgykör, a földgáz
energiához hasonlóan szintén speciális nyílt eljárás lefolytatását igényelte. A közbeszerzési eljárást
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megindító ajánlati felhívás 2013. május 31. napján jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában. A
beszerezni kívánt villamos energia 3.958.726 kWh/év mennyiségben lett meghatározva (ez esetben az
energia sajátosságából adódóan nincs sem alul-, sem felülvételezési kötbér), mely a kedvezőbb ár elérése
és a nagyobb versenyhelyzet kialakítása érdekében két részben került kiírásra. Az első részt az
intézményi és egyéb önkormányzati villamos energia szállítása tette ki 2.967.889 kWh/év
mennyiségben, a másodikat pedig a közvilágítás energiaellátása képezte 990.837 kWh/év mennyiségben.
Az ajánlattételi határidő lejártáig mindkét rész vonatkozásában 4-4 ajánlat érkezett. Az ajánlatok a
következők voltak:
1. EDF DÉMÁSZ Zrt. (6720 Szeged, Klauzal tér 9.)
egységár: I. rész: nettó 18,66 Ft/kWh; II. rész: nettó 17,00 Ft/kWh
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
egységár: I. rész: nettó 20,00 Ft/kWh; II. rész: nettó 18,00 Ft/kWh
3. JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.)
egységár: I. rész: nettó 18,70 Ft/kWh; II. rész: nettó 15,70 Ft/kWh
4. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
egységár: I. rész: nettó 18,90 Ft/kWh; II. rész: nettó 16,25 Ft/kWh
A hiánypótlást követően mind a négy ajánlattevő ajánlata érvényes volt. Az ajánlatok elbírálását, majd
az elektronikus árlejtést követően az eljárás nyertese az I. rész vonatkozásában az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt. (elektronikus árlejtést követően ajánlott ajánlati ára: I. rész tekintetében:
nettó 16,88 Ft/kWh), a II. rész vonatkozásában is az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
(elektronikus árlejtést követően ajánlott ajánlati ára: II. rész tekintetében: nettó 14,89 Ft/kWh).
Mindkét szerződés aláírására 2014. augusztus 27. napján került sor. A szerződés időbeli hatálya
2014.09.01. 00:00- 2015.08.31. 24:00 között áll fenn.
Az iskola, és óvodabútorok, a gépjárművek, a kommunikációs eszközök, valamint a távközlési
és internet szolgáltatások tárgykörben tekintettel arra, hogy sem önkormányzati költségvetési szerv,
sem pedig az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nem jelentett be
beszerzési igényt 2014. évre, így beszerzésre nem került sor a Kizárólagosan Feljogosított Szervezet
által.
A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az
észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti előterjesztés alapján kérjük a beszámoló, valamint a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását!

Makó, 2015. január 27.

dr. Hadik György
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
elnöke

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet „Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek
helyben központosításáról” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai:a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív
hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:az önkormányzat fenntartásában lévő
költségvetési szerv nevének változása.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az aktualizálás
elmaradása.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak.

Makó, 2015. január 27.

RENDELETTERVEZET
Makó Város ÖnkormányzatKépviselő-testületének
…../2015. (II. ….) önkormányzati rendelete
Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról
szóló 54/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Makó Város ÖnkormányzatKépviselő-testületea közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. §
(5) és 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról szóló
54/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya az alábbi önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki:
a) Makó Város Önkormányzata,
b) Makói Polgármesteri Hivatal,
c) Makói Óvoda,
d) Makói Egyesített Népjóléti Intézmény,
e) József Attila Városi Könyvtár és Múzeum.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

Dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző
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