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Előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Kbt. 42. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint: „Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi
beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről.”
Biatorbágy Város Önkormányzata a Kbt. 5. § (1) bek. c) pontja alapján un. klasszikus
ajánlatkérő szervezetnek minősül.
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig
meg kell őriznie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni
kell. Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
A Biatorbágy Város Önkormányzatát érintő 2018. évi közbeszerzési értékhatárokról az
alábbiakban adok tájékoztatást (KÉ 2018. évi 7. szám, 2018. január 10.):
I. Uniós közbeszerzési értékhatárok
2018. január 1-től- két évig került megállapításra a közbeszerzési értékhatár.
I.1 Klasszikus ajánlatkérők:
- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b)
pontja szerinti Ajánlatkérők, és ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2.
mellékletében szerepel: 144.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke:
44.735.040.- forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb Ajánlatkérő, valamint az 5.§.(1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott Ajánlatkérő, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.2. mellékletében
nem szerepel:221.000 euró, 68.655.860.- forint.
- a Kbt. 3. mellékeltében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás:750.000 euró,
232.995.000.- forint
- építési beruházás esetében: 5.548.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett
értéke: 1.723.541.680.- forint;

- építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5.548.000 euró, azaz 1.723.541.680.forint.
II. Nemzeti közbeszerzési értékhatárok
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 71. §-a állapítja meg a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig
nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárokat, amik a 2017. évben
meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárokhoz viszonyítva a
nemzeti értékhatárok nem változtak.
A 2018. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárok Biatorbágy Város Önkormányzatát
érintően a következők:
II.1 Klasszikus ajánlatkérők:
- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;
- építési beruházás esetében: 25 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét
a mellékelt táblázat tartalmazza.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelt
7.§. (5) bekezdése tartalmazza az ajánlatkérő számára a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési terv minimális adattartamát:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
Biatorbágy, 2019. március 06.
Tisztelettel:
Tarjáni István s.k.
polgármester
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…/2019. (III. 28.) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város
Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést és
Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét jóváhagyja.
(A 2019. évi összesített közbeszerzési terv a határozat melléklete.)
Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési terve
Tárgya és mennyisége

Közbeszerzés tervezett mennyisége

a közbeszerzésre irányadó eljárási rend

A tervezett eljárási
fajtája

Az eljárás megindításának
tervezett időpontja

A szerződés teljesítésének
várható időpontja

Szolgáltatás megrendelés
Vállalkozási szerződés Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott és Biatorbágyon
működő köznevelési intézmények (általános iskola, óvoda, családsegítő szolgálat, polgármesteri
hivatal) részére közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában

Kbt. 21. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 113. § (1) bekezdése
szerinti nem hirdetmény közzétételével induló, uniós értékhatár alatti
közbeszerzési eljárás

nemzeti

2018. II. negyedév

2021. október 31

2021. március 31.

Építési beruházás
„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés
javítási és felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás

Keretszerződés becsült nettó értéke:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben
50.000.000,- Ft és 300.000.000,- Ft között lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

nemzeti

2018. I. negyedév

Kölcsey utcai útépítés

a becsült nettó érték: 63.754.000 Ft

nemzeti

2018. IV. negyedév

2018. december 31.

nemzeti

2018. III. negyedév

2018. december 14.

nemzeti

2018. IV. negyedév

2019.

nemzeti

2018. IV. negyedév

2019.

nemzeti

2018. I. negyedév

2018. augusztus 25.

nemzeti

2018. II-IV. negyedév

2019. augusztus 31.

Dévay utcai óvoda tetőfelújítása és szigetelése

a becsült nettó érték: 54.206.238 Ft

Önkormányzati belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése

a becsült nettó érték: 168.725.661 Ft

Sportpark és futópálya megvalósítása

a becsült nettó érték: 106.625.353 Ft

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan (Bábosház)
felújítási munkainak kivitelezése”
Biatorbágy, Nagy utcában tervezett 4 csoportos új óvoda építés kivitelezése

A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti meghívásos eljárás ( a Kbt.
53.§. (5) és (6) bekezdése szerint)
A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti meghívásos eljárás ( a Kbt.
53.§. (5) és (6) bekezdése szerint)
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nem hirdetmény közzétételével
induló, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési terve
Tárgya és mennyisége

Közbeszerzés tervezett mennyiségeközbeszerzésre irányadó eljárási re

A tervezett eljárási fajtája

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja

A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Szolgáltatás megrendelés

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty közigazgatási területén
28.087 fő
a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátása

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti,
összefoglaló tájékoztatóval induló
nyílt közbeszerzési eljárás

nemzeti

2019. II. negyedév

2022. május 31.

Helyi Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás

Kbt. Második rész, hirdetménnyel
induló tárgyalásos eljárás

uniós

2019. II. negyedév

8 év

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
a becsült nettó érték: 106.625.353 Ft

A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti
meghívásos eljárás ( a Kbt. 53.§.
(5) és (6) bekezdése szerint)

nemzeti

2019. II. negyedév

2019. július 31.

becsült nettó érték: 183.280.000 Ft.

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti
nem hirdetmény közzétételével
induló, uniós értékhatár alatti
közbeszerzési eljárás

nemzeti

2019. III.-IV. negyedév

2020. augusztus 31.

Biatorbágy, Nagy utcában tervezett 4 csoportos új óvoda építés
bruttó 655.000.000.kivitelezése

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti
nem hirdetmény közzétételével
induló, uniós értékhatár alatti
közbeszerzési eljárás

nemzeti

2019. II-IV. negyedév

2020. augusztus 31.

Orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti

nemzeti

2019. II-IV. negyedév

2020. augusztus 31.

Sportpark és futópálya megvalósítása

Gólyafészek Bölcsőde bővítés 2 csoportszobával

ÁRUBESZERZÉS

