
115/2021. (V. 11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata:  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-
ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
feladat-és hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak a véleményét kikérve a következő 
határozatot hozta:   
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
 
 

INDOKOLÁS 
 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6.§. (1) bekezdésének c) pontja alapján a közbeszerzési 
törvény hatálya alá tartozik, mint ajánlatkérő. 
 
2020. év folyamán a Műszaki és Pályázati Igazgatóság fogta össze és vezette az egyes 
igazgatóságok közbeszerzési igényeit, továbbá közreműködött a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásában.  
 
Az Uniós és a nemzeti értékhatárokat elérő és azt meghaladó becsült értékű beszerzések 
bonyolítása a beszerzési eljárások keretében kiválasztott közbeszerzési tanácsadók feladata 
volt. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az SZMSZ 6. számú melléklete VII. fejezetének 26. pontja 
értelmében átruházott hatáskörben a Polgármester hozta meg a végső döntést. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2020. január 1. és 2020. december 31. 
között indított közbeszerzési eljárások listája 
 

 

I. Az UNIÓS értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések 
 

 

Árubeszerzés 

 

1. 

Az eljárás tárgya: Oktatási eszközök beszerzése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Második Rész XV. Fejezet 

Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

TED – 2020/S 127-309945 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 11652/2020 

Szerződéskötés időpontja: 

I. rész vonatozásában – 2020. november 12. 

II. rész vonatozásában – 2020. november 12. 

III. rész vonatozásában – 2020. november 12. 

Az eljárás nyertese: 

I. rész vonatozásában – KarmaTECH Kft. 1239 
Budapest, Grassalkovich út 210. 

II. rész vonatozásában – T Bon Car Műszaki 
Fejlesztő és Gyártó Kft. 1163 Budapest Cziráki utca 
26-32. 

III. rész vonatozásában – Quantum Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 1054 Budapest, Zoltán utca 3. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

I. rész vonatozásában - Mikrovállalkozás 

II. rész vonatozásában - Mikrovállalkozás 

III. rész vonatozásában - Mikrovállalkozás 

 

Szerződés nettó értéke Ft: 

I. rész vonatozásában – 69.900.000, -Ft. 

II. rész vonatozásában – 214.961.905, -Ft 

III. rész vonatozásában – 840.000, -Ft 
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2. 

Az eljárás tárgya: Kaposvári közbringa rendszer 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Második Rész XV. Fejezet 

Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

TED - 2020/S 137-336291 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen - TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 

CPV kód (fő tárgy szerint): 34430000-0 

Szerződéskötés időpontja: 
Eredménytelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel, az eljárásban 
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

Az eljárás nyertese: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Szerződés nettó értéke Ft: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

3. 

 

Az eljárás tárgya: 

 

Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. 
rész) villamos energia értékesítése a 1.1.2021 00:00 CET 
– 31.12.2021 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás 
alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. második része szerinti nyílt eljárás  

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

TED: 2020/S 146-358605  

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 09310000-5 

Szerződéskötés időpontja: 2020. október 6. 

Az eljárás nyertese: 
NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. 
János Pál pápa Tér 20 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

nem 

Szerződés nettó értéke: 
I. rész: 20,35 Ft/kWh 

II. rész: 17,80 Ft/kWh  
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Szolgáltatás megrendelések 

 

4. 

Az eljárás tárgya: Szálloda tervezése II. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Második Rész XV. Fejezet 

Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

TED-2020/S 024-054010 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 71220000-6 

Szerződéskötés időpontja: 2020. augusztus 24. 

Az eljárás nyertese: 
Singer Design Tervező és Beruházó Kft. 1137 
Budapest Radnóti Miklós Utca 2. V. emelet. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Középvállkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 89.596.590 Ft, - Ft 
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A NEMZETI értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések 

Árubeszerzések: 

1. 

Az eljárás tárgya: Elektromos gépjármű beszerzése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ - 6804/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 34115200-8 

Szerződéskötés időpontja: 
Eredménytelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja alapján, mert csak egy ajánlat 
érkezett be. 

Az eljárás nyertese: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Szerződés nettó értéke Ft: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

2. 

Az eljárás tárgya: Duális gyakorlati oktatásban használt eszközök 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ – 10178/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 39162110-9 

Szerződéskötés időpontja: 2020. szeptember 21. 

Az eljárás nyertese: 
Robotcenter Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 
2045 Törökbálint Hosszúrét utca 1.  

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Kisvállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 21.188.000, - Ft 
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3. 

Az eljárás tárgya: Elektromos gépjármű beszerzése II. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet  

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ – 19690/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 34115200-8 

Szerződéskötés időpontja: 1. rész 2020. december 29. 
2. rész 2020. december 15. 

Az eljárás nyertese: Duna Autó Zrt. 1037 Budapest, Zay utca 24. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Középvállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 1. rész: 11.932.023, -Ft 
2. rész: 10.319.198, -Ft 

4. 

 

Az eljárás tárgya: 

 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 
2020.10.01. 06:00 CET - 2021.10.01. 06:00 CET közötti 
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz 
energia kereskedelmi szerződés keretében. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

KÉ – 13421/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 09123000-7 

Szerződéskötés időpontja: 2020. szeptember 23.  

Az eljárás nyertese: Wattler Kft., Magyarország 1094 Budapest, Páva Utca 8 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

nem 

Szerződés nettó értéke: 105,60 Ft/gnm3 
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Építési beruházások: 

5.  

Az eljárás tárgya: NOSTRA kivitelezés 2020. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ-3613/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen - TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45210000-2 

Szerződéskötés időpontja: 2020. július. 23 

Az eljárás nyertese: 
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 7400 
Kaposvár, Kontrássy u. 1. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Kisvállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 427.219.797, - Ft 
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6. 

Az eljárás tárgya: Kaposvár, Cseri park futókör megvalósítása 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító felhívásra 
vonatkozó információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2020. április 15. 
napján került megküldésre az ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45212220-4 

Szerződéskötés időpontja: 2020. július. 16. 

Az eljárás nyertese: 
MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. 7400 Kaposvár , 
Munkácsy Mihály u. 78. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Mikrovállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 59.497.500, - Ft. 

 

7. 

Az eljárás tárgya: TOP711 – Civilek Háza építése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ – 7432/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen - TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45262690-4 

Szerződéskötés időpontja: 2020. december 21. 

Az eljárás nyertese: 
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 7400 
Kaposvár, Kontrássy u. 1.  

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Kisvállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 389.884.836, - Ft. 
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8. 

Az eljárás tárgya: Gilice utca szennyvízcsatorna kiváltása 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító felhívásra 
vonatkozó információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2020. május 18. 
napján került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232400-6 

Szerződéskötés időpontja: 2020. július 29. 

Az eljárás nyertese: 
Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft. 9012 Győr 
Hegymester Utca 2. 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Mikrovállalkozás 

Szerződés nettó értéke Ft: 85.997.500, - Ft 

 

9. 

Az eljárás tárgya: Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ – 16400/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45443000-4 

Szerződéskötés időpontja: 

Eredménytelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel, valamennyi 
beérkező ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár 
meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezetet. 

Az eljárás nyertese: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Eredménytelen közbeszerzési eljárás 

Szerződés nettó értéke Ft: Eredménytelen közbeszerzési eljárás 
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10. 

Közös ajánlatkérőként  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
valamint Somogy Megyei Önkormányzat 

Az eljárás tárgya: Volt Levéltár átalakítása 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Harmadik Rész XVII. Fejezet 

Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) 

Az eljárást megindító hirdetményre 
vonatkozó információ: 

KÉ - 5623/2020 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen - TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45210000-2 

Szerződéskötés időpontja: 

Eredménytelen eljárás a közbeszerzési eljárás a Kbt. 
75. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, 
valamennyi beérkező ajánlatban szereplő nettó 
ajánlati ár meghaladta a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet. 

Az eljárás nyertese: Eredménytelen eljárás 

Eljárás nyertese mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül-e: 

Eredménytelen eljárás 

Szerződés nettó értéke Ft: Eredménytelen eljárás 

 

 
 

Kaposvár, 2021. május 11. 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  

 polgármester jegyző   


