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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

1. változat 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a 2018. évi közbeszerzésekről 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6.§. (1) bekezdésének c) pontja alapján a közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozik, mint ajánlatkérő. 
 
A Kbt. 43. § (1) g) pontban foglaltak alapján az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves 
statisztikai összegezést köteles készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. 
 
2018. 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. 
 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a közbeszerzési eljárásokat, amelyek 2018. január 1. és 
2018. december 31. között indultak, s melyekben az eredményhirdetések megtörténtek.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni.  
 
 
Kaposvár, 2019. április 25. 
 

Szita Károly 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. január 1. és 2018. december 31. 
között indított közbeszerzési eljárások listája 

 
I. Az UNIÓS értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések 

 
Építési beruházások: 
 

1.  

 
Az eljárás tárgya: 
 

Közintézmények energetikai fejlesztése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. második része szerinti nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

TED: 2018/S 075-166162 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

Igen, TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001, TOP-6.5.1-15-
KA1-2016-00002, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003, TOP-
6.5.1-15-KA1-2016-00004, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-
00005, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006, TOP-6.5.1-15-
KA1-2016-00007,  

CPV kód (fő tárgy szerint): 45321000-3 

Szerződéskötés időpontja: valamennyi rész esetében 2018. szeptember 12. 

Az eljárás nyertese: 

3. rész eredménytelen Kbt. 75.§ (1) bekezdés c) pontja, 
és a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja szerint 
Eredményes részek esetében: SZEMECO Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár Baross Gábor u. 18.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke Ft: 

1. rész vonatkozásában - 159 666 250,- Ft + ÁFA 
2. rész vonatkozásában – 121 938 651,- Ft + ÁFA 
4. rész vonatkozásában – 107 175 273,- Ft + ÁFA 
5. rész vonatkozásában – 261 885 334,- Ft + ÁFA 
6. rész vonatkozásában – 50 435 461,- Ft + ÁFA 
7. rész vonatkozásában – 158 830 027,- Ft + ÁFA 
8. rész vonatkozásában – 170 303 342,- Ft + ÁFA 
9. rész vonatkozásában – 167 091 450,- Ft + ÁFA 
10. rész vonatkozásában – 152 503 057,- Ft + ÁFA 
11. rész vonatkozásában – 234 110 338,- Ft + ÁFA 
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Árubeszerzés 
 
1. 

 
Az eljárás tárgya: 
 

Villamos energia beszerzése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

TED: 2018/S 118-267591 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 09310000-5 

Szerződéskötés időpontja: 2018. augusztus 27. 

Az eljárás nyertese: 
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Szentendrei Út 207-209.) 

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

nem 

Szerződés nettó értéke: 19,79 Ft/kWh 
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I. A NEMZETI értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések 
 

Árubeszerzések: 
 

1.  

 
Az eljárás tárgya: 
 

Festékpatron beszerzés 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. augusztus 28. 
A felhívás 2018. szeptember 13. napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 30192113-6 

Szerződéskötés időpontja: 2019. január 31. 

Az eljárás nyertese: Profil-Copy 2002 Kft. (3531 Miskolc Kiss Ernő út 35/A) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 9 990 264,- Ft + ÁFA 

 
2. 

 
Az eljárás tárgya: 
 

Adásvételi szerződés a „TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 
és -00003” azonosító számú projektekhez kapcsolódó 
informatikai eszközök szállítási feladatainak ellátására 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. július 27. 
A felhívás 2018. augusztus 10. napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 

CPV kód (fő tárgy szerint): 30121100-4 

Szerződéskötés időpontja: 2018. november 16.  

Az eljárás nyertese: 
Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (7451 Kaposvár Kankalin utca 
13.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 
1.rész: 1.098.000,- Ft +ÁFA 
2.rész: 1 399 000,- Ft+ÁFA 
3.rész: 19 496 000,- Ft+ÁFA 
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3. 

 
Az eljárás tárgya: 
 

Adásvételi szerződés a Deseda-tavi túrakenu útvonal 
állomásain kihelyezésre kerülő táblaszerkezetek, 
valamint a túrakenu útvonal használatához kapcsolódó 
vízi sporteszközök és egyéb eszközök szállítási 
feladatainak ellátására 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. október 9. 
A felhívás 2018. október 17. napján került megküldésre 
az ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen,  
TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 

CPV kód (fő tárgy szerint): 34522550-2 

Szerződéskötés időpontja: 2019. február 14.  

Az eljárás nyertese: 

1. rész: Patkós Gábor egyéni vállalkozó (2767 
Tápiógyörgye Táncsics Mihály u. 41.) 
2. rész eredménytelen: Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) 
pontja 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 28 445 000,- Ft+ÁFA 

 
4. 

 
Az eljárás tárgya: 
 

Földgáz energia beszerzése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. április 10. 
A felhívás 2018. április 18. napján került megküldésre az 
ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 09123000-7 

Szerződéskötés időpontja: 2018. július 2.  

Az eljárás nyertese: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1132 Budapest Váci út 72-74.) 

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

nem 

Szerződés nettó értéke: 113,33 Ft/gnm3 
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5. 

 
Az eljárás tárgya: 
 

TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001, -00002, -00003, -
00004, -00005, -00006 és -00007 azonosítószámú 
pályázatokhoz kapcsolódó bútorok és játékok 
beszerzése 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. január 18. 
A felhívás 2018. január 31. napján került megküldésre 
az ajánlattevők részére. 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00001, -00002, -00003, -
00004, -00005, -00006 és -00007 

CPV kód (fő tárgy szerint): 

39161000-8 Óvodai Bútor  
37000000-8 Sportfelszerelések 
37520000-9 Játékszerek 
37416000-7 Szabadidős felszerelések 

Szerződéskötés időpontja: 
1. rész: 2018. május 09. 
2. rész: 2018. május 04. 

Az eljárás nyertese: 

1. rész: IRODA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (3530 Miskolc, Corvin u. 
1-3.) 
2. rész: „HOR” Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű 
Részvénytársaság (1076 Budapest, Péterfy S. utca 7. 
fszt. 1.) 

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

nem 

Szerződés nettó értéke: 
1. rész: 22 514 200,- Ft+ÁFA 
2. rész: 9 977 339,- Ft+ÁFA 
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Építési beruházások: 

 
1.  

 
Az eljárás tárgya: 
 

Asztalitenisz vizesblokk 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. november 21. 
napján került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45262690-4 

Szerződéskötés időpontja: Eredménytelen eljárás Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja 

Az eljárás nyertese: - 

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

- 

Szerződés nettó értéke: - 

 
2.  

Az eljárás tárgya: 
 

Dombóvári és Vár utca vízvezeték csere 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. december 7. 
napján került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232151-5 

Szerződéskötés időpontja: 2019. március 04. 

Az eljárás nyertese: 
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 
Kaposvár Áchim András utca 2.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 28 495 000,- Ft + ÁFA 
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3.  

 
Az eljárás tárgya: 
 

Gróf Apponyi utcai vízvezeték rekonstrukciója 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. december 7. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232151-5 

Szerződéskötés időpontja: 2019. március 04. 

Az eljárás nyertese: 
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 
Kaposvár Áchim András utca 2.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 34 975 000,- Ft + ÁFA 

 
4.  

Az eljárás tárgya: Guba Sándor utcai szennyvíz kiváltás 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. július 16. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232400-6 

Szerződéskötés időpontja: 2018. december 03. 

Az eljárás nyertese: 
Wolfbau Team Építőipari és Keresskedelmi Kft. (7630 
Pécs Kisbalokány Dűlő 5.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 79 055 830,- Ft + ÁFA 
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5.  

Az eljárás tárgya: Bajcsy és Fő u. ivóvízvezeték 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. július 31. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232151-5 

Szerződéskötés időpontja: 2018. október 25. 

Az eljárás nyertese: 
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 
Kaposvár Áchim András utca 2.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 10 217 300,- Ft + ÁFA 

 
6.  

Az eljárás tárgya: Víztermelő kutak felújítása 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. június 11. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45262220-9 

Szerződéskötés időpontja: 2018. október 10. 

Az eljárás nyertese: 

KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 
Kaposvár Áchim András utca 2.) – MADRICON 
Szolgáltató Kft. (6750 Algyő, Rákóczi telep 60.) 
Konzorcium 

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

nem 

Szerződés értéke: 68 254 996,- Ft + ÁFA 
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7.  

Az eljárás tárgya: Dorottya ház rekonstrukciója 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

KÉ 9377/2018   

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen TOP-6.1.4-15– KA1-2016-0001 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45210000-2 

Szerződéskötés időpontja: 2018. november 20. 

Az eljárás nyertese: 
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7400 
Kaposvár Baross Gábor u. 18.) Lecpes Kft. (6000 
Kecskemét, Csongrádi utca 6.) Konzorcium 

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

igen 

Szerződés  nettó értéke: 903 994 607,- Ft + ÁFA 

 
8.  

Az eljárás tárgya: NOSTRA bontás 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. május 31. 
A felhívás 2018. június 18. napján került megküldésre 
az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

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

CPV kód (fő tárgy szerint): 45110000-1 

Szerződéskötés időpontja: 2018. október 25. 

Az eljárás nyertese: PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd Flórián utca 3.) 

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

igen 
 

Szerződés nettó értéke: 69 139 300,- Ft + ÁFA 
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9.  

Az eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Kaposvár történelmi 
városmagjának fenntartható és 
gazdaságélénkítő szempontú fejlesztéséhez kapcsolódó 
önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségek felújítására 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

KÉ 2331/2018 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45262690-4 

Szerződéskötés időpontja: valamennyi rész esetében 2018. július 27. 

Az eljárás nyertese: 
valamennyi rész esetében SZEMECO Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár Baross Gábor u. 18.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 
1. rész vonatkozásában: 98 130 018,- Ft + ÁFA 
2. rész vonatkozásában: 142 422 182,- Ft + ÁFA 

 
10.  

Az eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés a Kaposvár történelmi 
városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő 
szempontú fejlesztéséhez kapcsolódó 
környezetrendezés kivitelezése tekintetében 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

KÉ 9799/2018 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45112700-2 

Szerződéskötés időpontja: valamennyi rész esetében 2018. október 17. 

Az eljárás nyertese: 
valamennyi rész esetében SZEMECO Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár Baross Gábor u. 18.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 

1. rész vonatkozásában: 309 997 841,- Ft + ÁFA 
2. rész vonatkozásában: 150 347 165,- Ft + ÁFA 
3. rész vonatkozásában: 89 048 226,- Ft + ÁFA 
4. rész vonatkozásában: 14 604 219,- Ft + ÁFA 
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11.  

Az eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Kaposvár tüskevári 
csomópontjának közlekedésbiztonsági és 
kerékpárosbarát fejlesztésének megvalósítására II. 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. január 9. 
A felhívás 2018. január 18. napján került megküldésre 
az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.4.1.-15-KA1-2016-00002 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45220000-5 

Szerződéskötés időpontja: 2018. június 11. 

Az eljárás nyertese: 

SZEMECO Kft. (7400 Kaposvár Baross Gábor u. 18.), 
Swarco Traffic Hungária Kft. (1103 Budapest Gyömrői 
út 150.), Termini Rail Kft. (2040 Budaörs Árok utca 10. 
B ép. fszt.2.) konzorcium 

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

SZEMECO Kft. igen 
Swarco Traffic Hungária Kft. – nem  
Termini Rail Kft. igen 

Szerződés nettó értéke: 296 616 947,- Ft + ÁFA 

 
 

12. 

Az eljárás tárgya: Városháza homlokzat felújítás 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. június 6. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45210000-2 

Szerződéskötés időpontja: 
Eredménytelen eljárás Kbt. 75. § (2) e) pont, valamint 
a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont 

Az eljárás nyertese: - 

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

- 

Szerződés nettó értéke: - 
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13. 

Az eljárás tárgya: Városháza homlokzat felújítás  

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. október 8. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45210000-2 

Szerződéskötés időpontja: 2019. január 23. 

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

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 109 888 930,- Ft + ÁFA 

 
 
 

14. 

Az eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat 
vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca 
és Rákóczi tér vonatkozásában 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. január 26. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45232151-5 

Szerződéskötés időpontja: mindkét rész vonatkozásában: 2018. április 26. 

Az eljárás nyertese: 
mindkét rész vonatkozásában: KAVÍZ Kaposvári Víz és 
Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár Áchim András utca 2.)  

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 
1. rész: 17 842 085,- Ft + ÁFA 
2. rész: 28 940 000,- Ft + ÁFA 
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15. 

Az eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés a Füredi úti szennyvízgyűjtő 
bélelése tárgyában 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 115 § (1) szerinti hirdetmény nélküli nyílt eljárás 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Az eljárást megindító felhívás 2018. április 12. napján 
került megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 90470000-2 

Szerződéskötés időpontja: 2018.július 02. 

Az eljárás nyertese: AGRIAPE Kft. (3326 Ostoros, Damjanich u. 10.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 45 853 600,- Ft + ÁFA 

 
 
16. 

Az eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés keretében a „Kaposszentjakabi 
Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális 
turisztikai célú fejlesztése” című, TOP-6.1.4.-15.KA1-
2016-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó 
kivitelezési feladatok ellátása 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. június 19. 
A felhívás 2018. július 4. napján került megküldésre az 
ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

igen, TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 

CPV kód (fő tárgy szerint): 45000000-7 

Szerződéskötés időpontja: 
Eredménytelen eljárás Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont, 
valamint a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont 

Az eljárás nyertese: - 

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

- 

Szerződés nettó értéke: - 

 
  



15 

 

 
 

Szolgáltatás megrendelések: 
1.  

Az eljárás tárgya: Mobiltelefon szolgáltatás 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. július 19. 
A felhívás 2018. augusztus 9. napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 64212000-5 

Szerződéskötés időpontja: 2018. december 14. 

Az eljárás nyertese: 
Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 6.) 

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

Nem 

Szerződés nettó értéke: 26 000 000,- Ft + ÁFA 

 
2.  

Az eljárás tárgya: SMART Building előkészítés 

Az eljárásfajta, amely szerint az 
eljárás lefolytatásra került:  

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás a 
113. - 114. §-ban foglalt eltérésekkel 

Az eljárást megindító 
hirdetményre vonatkozó 
információ: 

Összefoglaló tájékoztatás: 2018. június 29. 
A felhívás 2018. szeptember 5. napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére 

EU alapokból finanszírozott/EU-s 
projektekkel kapcsolatos 
közbeszerzés: 

nem 

CPV kód (fő tárgy szerint): 71241000-9 

Szerződéskötés időpontja: 2018. november 15. 

Az eljárás nyertese: 
iTeam Holding Zrt. (1011 Budapest Szilágyi Dezső Tér 
1.) 

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

igen 

Szerződés nettó értéke: 45 991 000,- Ft + ÁFA 

 


