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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján központi szint alatti ajánlatkérő szervezetnek minősül a helyi önkormányzat, 
illetve a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján az önkormányzat hivatala. E rendelkezéseknek 
megfelelően a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatások megrendelése esetén 
mindkét jogi személy közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: beszerzési rendelet) 9. § (4) bekezdése előírja, hogy a Polgármesteri Hivatal 
beszerzésekért felelős szervezeti egysége a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról éves 
beszámolót készít a Képviselő-testület részére. 

A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését vette igénybe. 

A Képviselő-testület által a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről szóló 
34/2019. (II. 21.) KÖKT határozattal elfogadott és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló 415/2019. (XII. 19.) 
KÖKT határozattal módosított közbeszerzési terv alapján a 2019. évben nyolc eljárás 
lefolytatására került sor, ebből öt eredményes, három eredménytelen lett. 

A 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások típusai a következők szerint alakultak: 

A Kbt. II. része A Kbt. III. része Központosított Összesen 
szerinti uniós szerinti uniós közbeszerzés 

értékhatárt elérő értékhatár alatti 
eljárás eljárás 

Árubeszerzés 3 1 0 4 
Szolgáltatás 2 1 0 3 

Epítési 0 1 0 1 
beruházás 
Összesen 5 3 0 8 

A közbeszerzési eljárások tartalma, megindításának indoka az alábbiakban kerül ismertetésre. 
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1. TÉR_KÖZ Újhegyi sétány komplex megújítása III. ütem 

Közbeszerzési eljárás tárgya: építési beruházás 
Eljárás típusa: Kbt. III. rész 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 

alkalmazása részvételi szakasz nélkül - tárgyalásos 
eljárás 

Beszerzés becsült értéke: nettó 669 442 288 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. február 
Szerződés hatálya: 2019. április 12. - 2019. október 8. 

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának 
szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 790/2018. (IX. 26.) Főv. 
Kgy. határozat alapján bruttó 220 OOO OOO Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette az Önkormányzatot. Az elnyert támogatási összegből az Újhegyi sétány komplex 
megújításának 3. ütemére került sor. 

A közbeszerzési eljárást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 
folytatta le. 
A fejlesztés során átalakult az üzletház előtti támfalrendszer, ülőlépcsők, rámpák kerültek 
kialakításra az üzletek, szolgáltatók számára a jobb ráláthatóság és megközelíthetőség 

biztosítása érdekében. Az üzletház udvara megújult, egyidejűleg közösségi tér került 
kialakításra. Szintén megújult az Aprók Háza Óvoda kerítése és bejárata, a Széchenyi István 
Általános Iskola előtti terület, a Sütöde utca útburkolata, a rézsű tetején ücsörgő terület került 
kialakításra. Az iskola előterében párafúvókás vízjáték létesült, illetve kialakításra került egy, 
a Széchenyi-szobor elhelyezésére alkalmas terület. A sétányon megállító játékokat, Geoballt, 
kötélmászó félgömböt helyezett el a terveknek megfelelően a kivitelező. Megújult a térburkolat 
és a közvilágítás is, új utcabútorok kerültek kihelyezésre, valamint automata öntözőrendszerrel 
ellátott zöldterületek létesültek. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. március 4-éig két ajánlatot nyújtottak be. 2019. március 
7-én sor került a tárgyalás lefolytatására, amelyen mind a két ajánlattevő részt vett. A végső 
ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. március 14-éig mind a két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

A Vagyonkezelő bírálóbizottsága a Mátra-Fuvar-Sped Kft.-t nyilvánította az eljárás 
nyertesének mint az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot adó 
ajánlattevőt. 

A beruházás befejezésének határideje 2019. október 8. volt. 

2. Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére 

Közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II. rész XV. fejezete szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 137 826 635 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. február 
Szerződés hatálya: -

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § 
(3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a települési 
önkormányzat feladata az általa fenntartott intézményekben. 
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A közbeszerzési eljárás dokumentációjában a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosításához 
szükséges hidegélelmiszerek mennyisége és fajtája a bölcsődei élelmezésvezetők felvetései, 
valamint a várható igények figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

A Képviselő-testület az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról szóló 31/2019. (II. 21.) KÖKT határozatával 
jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, az ajánlati felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. 

A gazdasági szereplők három részre (1. rész: száraz- és füszértáru, 2. rész: kenyér, pékáru, 3. 
rész: befőtt és konzerváru) tehettek ajánlatot. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. április 3-áig négy gazdasági szereplő nyújtott be 
ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlatok nem feleltek meg az ajánlati felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak, a Képviselő-testület az 
„Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 193/2019. (V. 16.) KÖKT 
határozatával megállapította az eljárás eredménytelenségét. 

A Kbt. 111. § f) pontja alapján a hidegélelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott 
zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti 
növény beszerzése mentes a közbeszerzés alól, amennyiben a szerződés egy éves értéke nem 
éri el a nettó 68 655 860 Ft összegű uniós közbeszerzési értékhatárt. 

Az Önkormányzat megvizsgálta a lejáró szerződések tekintetében az éves kiadások összegét, 
és mivel ezek összege nem érte el az uniós közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzési rendelet 
11. §-a alapján versenyeztetési eljárás keretében került sor szerződéskötésre. 

3. Köztemetés szolgáltatás megrendelése 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. II. rész 81. & szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 88 OOO OOO Ft 
Eljárás időpontja: 2019. február 
Szerződés hatálya: -

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 48. § (1) bekezdése szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat 
képviselő-testülete köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő 

eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A beszerezni kívánt 
szolgáltatás a legalacsonyabb összegű hamvasztásos, ismeretlen holttest esetén koporsós 
köztemetés szolgáltatás teljes körű lebonyolítása a Szoctv. 48. § (1) bekezdése alapján. 

A Képviselő-testület a „Köztemetés szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
szóló 32/2019. (II. 21.) KÖKT határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, 
az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 
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Az ajánlattételi határidő (2019. április 2.) az érdeklődés hiányára tekintettel három héttel 
meghosszabbításra került. A meghosszabbított határidő lejártáig, 2019. április 23. 14.00 óráig 
ajánlat nem érkezett, így a Képviselő-testület a „Köztemetés szolgáltatás megrendelése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 194/2019. (V. 16.) KÖKT 
határozatával az eljárást eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján. 

A közbeszerzési eljárás eredménytelenségére tekintettel az Önkormányzat megvizsgálta a 
feladat ellátása vonatkozásában felmerülő megoldási lehetőségeket. A közbeszerzési eljárások 
lebonyolításához rendelkezésre álló Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kizárólag egy 
olyan vállalkozás regisztrált, melynek tevékenységi körében szerepelt a temetkezési 
szolgáltatás nyújtása, így mivel csak regisztrált vállalkozás nyújthat be ajánlatot, további 
temetkezési vállalkozások regisztrációja volt szükséges annak érdekében, hogy verseny 
alakuljon ki az ajánlattevők között. Tekintettel arra, hogy a 2018. évben köztemetésre fordított 
összeg nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, lehetőség volt a tárgyban - időközönként 

rendszeresen visszatérő szolgáltatásként - egy éves időtartamra szerződéskötésre, 

közbeszerzési eljárás mellőzésével. A fentiekre figyelemmel a beszerzési rendelet 11. §-a 
alapján versenyeztetési eljárás lebonyolítására került sor a köztemetési szolgáltatás ellátásának 
biztosítása érdekében. 

4. Felnőtt-háziorvosi ügyelet ellátása 

Közbeszerzési eljárás tári:rva: szolgáltatás 
E)iárás típusa: Kbt. III. rész 112. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 83 221 440 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. május 
Szerződés hatálya: 2019. augusztus 11. - 2021. július 31. 

A felnőtt-háziorvosi ügyelet keretében biztosítani szükséges a Budapest X. kerületi felnőtt 
lakosok részére a hét minden napján a 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt-háziorvosi ügyelet 
jogszabály szerinti ellátását, dokumentálását egy fő kijáró szakorvossal és egy fő ambuláns 
szakorvossal, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetételű műszakkal, illetve 
diszpécserszolgálattal, valamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn 
túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi ellátását. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Felnőttháziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról szóló 117/2019. (V. 14.) GPB határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás 
megindítását, az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. június 18-áig három ajánlatot nyújtottak be. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Felnőtt-háziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról szóló 158/2019. (VII. 30.) GPB határozatával az Inter
Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-t nyilvánította az eljárás nyertesének mint az 
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

4 



5. Földgázenergia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei részére 

Közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. III. rész 113. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 28 175 065 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. május 
Szerződés hatálya: 2019. október 1. - 2020. október 1. 

Az Önkormányzat által földgázenergia beszerzésére vonatkozó, 2018. évben megkötött 
szerződések 2019. szeptember 30. napján megszűntek, ezért a következő gázévre vonatkozóan 
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője az 
Önkormányzat, a teljesítéssel érintett egyéb ajánlatkérő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a 
Kocsis Sándor Sportközpont, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda volt. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Földgázenergia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
szóló 115/2019. (V. 21.) GPB határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, 
az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. május 22-éig öt ajánlatot nyújtottak be. A Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság a „Földgázenergia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról szóló 121/2019. (VI. 25.) GPB határozatával az NKM 
Földgázszolgáltató Zrt.-t nyilvánította az eljárás nyertesének mint az értékelési szempontra 
tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

6. Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 

Közbeszerzési eljárás tárgva: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II . rész 81. § szerinti nyílt eljárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 104 167 358 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. június 
Szerződés hatálya: 2020. január 1. - 2020. december 31. 

Az Önkormányzat által általános felhasználású villamos energia beszerzésére vonatkozó, 2018. 
évben megkötött szerződések 2019. december 31. napján 24 órakor megszűntek, ezért a 
következő évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A 
közbeszerzési eljárás ajánlatkérője az Önkormányzat, a teljesítéssel érintett egyéb ajánlatkérő 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék, a Kőbányai Mászóka Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Bóbita 
Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők 
Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda, a Kőbányai Zsivaj Óvoda, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ, a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft., a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft., a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a 
Vagyonkezelő volt. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Villamos energia beszerzése a 2020. évre" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról szóló 123/2019. (VI. 25.) GPB határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás 
megindítását, az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. augusztus 2-áig három első körös ajánlatot nyújtottak 
be. Az eljárásban az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet II. fejezete, továbbá a beszerzési rendelet 35/A. § b) pontja szerint elektronikus 
árlejtés alkalmazására került sor. Az elektronikus árlejtésen való részvételre - tekintettel 
ajánlatuk érvényességére - mind a három ajánlattevő felhívást kapott. 

A 2019. augusztus 16-án 12 órától kezdődő elektronikus árlejtés eredményeként három végső 
ajánlat érkezett. 

A Képviselő-testület a „Villamos energia beszerzése a 2020. évre" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról szóló 281/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozatával az MVM 
Partner Zrt.-t nyilvánította az eljárás nyertesének mint az értékelési szempontra tekintettel 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

7. Közétkeztetés szolgáltatás biztosítása a kőbányai intézmények számára 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatás 
Eljárás típusa: Kbt. III. része szerinti nyílt eliárás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 9 766 843 773 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. június 
Szerződés hatálya: 2019. szeptember 26. - 2029. szeptember 26. 

A kőbányai óvodákban, általános iskolákban, a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint iskolai 
szorgalmi időn kívül a nyári napközis táborban a közétkeztetési feladatokat a 2014. január 10-
én megkötött szerződés alapján a Pensio Magyarország Kft. (a továbbiakban: Pensio) látta el. 
A szerződés alapján a Pensio 2015. január l-jétől nyújtotta a közétkeztetési szolgáltatást. 

A Képviselő-testület a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 78/2019. (II. 21.) KÖKT határozatával 
hozzájárult a Pensioval megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez azzal, hogy a közös megegyezéssel történő megszüntetésre a közétkeztetési 
feladatok ellátása tárgyában lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 
megkötött szolgáltatási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg kerüljön sor. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a kőbányai 
intézmények számára" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról szóló 122/2019. (VI. 25.) GPB 
határozatával jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, az eljárást megindító felhívást 
és a közbeszerzési dokumentumokat. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. július 15-éig, négy ajánlatot nyújtottak be. A 
Képviselő-testület a „Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a kőbányai intézmények számára" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 280/2019. (VIII. 29.) KÖKT 
határozatával a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft.-t nyilvánította az eljárás 
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nyertesének mint az értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb és egyetlen érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

8. Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére 

Közbeszerzési eljárás tár!.!va: árubeszerzés 
Eljárás típusa: Kbt. II. rész 81. & szerinti nyílt el járás 
Beszerzés becsült értéke: nettó 41 1 864 897 Ft 
Eljárás időpontja: 2019. december 
Szerződés hatálya: -

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/ A. § 
(3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a települési 
önkormányzat feladata az általa fenntartott intézményekben. Mivel ebben a tárgyban korábban 
az Önkormányzat éves kiadásának értéke elérte a nettó 68 655 860 Ft összegű uniós 
közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. 

A közbeszerzési eljárás dokumentációjában a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosításához 
szükséges hidegélelmiszerek mennyisége és fajtája a bölcsődei élelmezésvezetők felvetései , 
valamint a várható igények figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

A Gazdasági Bizottság a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás 
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról szóló 23/2019. (XII. 18.) GB határozatával 
jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, az ajánlati felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. 

A gazdasági szereplők hat részre (1. rész: mirelit áru, 2. rész: tej, tejtermék, 3. rész: hús, 4. rész: 
húskészítmény, 5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás, 6. rész: gyümölcslé sűrítmény) tehettek 
ajánlatot. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. január 27-éig, négy gazdasági szereplő nyújtott be 
ajánlatot. Az eljárás eredményéről a Képviselő-testület 2020. február 20-án dönthet. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. február „ Ay. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2020. ( ...... ) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló 
beszámolót elfogadja. 
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