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Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

A Képviselő-testület a 83/2018.(III.29.) számú határozatával elfogadta a 2018. évi 
közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Kbt. 42. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  

A Kbt. 42.§. szerint 42. § (3) bekezdésében foglalta szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelt 
7.§. (5) bekezdése tartalmazza a közbeszerzési terv minimális adattartamát. 
A 83/2018.(III.29.) számú határozattal elfogadott közbeszerzési tervet az alábbi  
kiegészítésekkel javaslom elfogadásra:  
 
Közbeszerzési eljárás lefolytatásra került az alábbi esetekben:    

- Kölcsey utcai útépítés  
- Dévay utcai óvoda tetőfelújítása és szigetelése  

 
Feltételes közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor az alábbi esetekben:  

- Önkormányzati utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése 
(217/2018.(IX.27.) számú határozat alapján)  

- Sportpark és futópálya megvalósítása (172/2018.(VII.19.) számú határozat alapján)  
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Biatorbágy, 2018. október 10. 

Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester



                                                           Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2018. (X. 25.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervét jóváhagyja. 
(A 2018. évi összesített közbeszerzési terv a határozat melléklete.) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 



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

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

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

Keretszerződés becsült nettó értéke: 
50.000.000,- Ft és 300.000.000,- Ft között 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

nemzeti 2018. I. negyedév 2021. március 31.

Kölcsey utcai útépítés a becsült nettó érték:  63.754.000 Ft A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti meghívásos eljárás nemzeti 2018. IV. negyedév 2018. december 31.

Dévay utcai óvoda tetőfelújítása és szigetelése a becsült nettó érték: 54.206.238 Ft A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

nemzeti 2018. III. negyedév 2018. december 14.

Önkormányzati belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése a becsült nettó érték: 168.725.661 Ft A Kbt. 115.§.(2) bekezdés szerinti meghívásos eljárás ( a Kbt. 
53.§. (5) és (6) bekezdése szerint)

nemzeti 2018. IV. negyedév 2019. 

Sportpark és futópálya megvalósítása 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 2018. IV. negyedév 2019. 

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan (Bábosház) 
felújítási munkainak kivitelezése”

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

nemzeti 2018. I. negyedév 2018. augusztus 25.

Biatorbágy, Nagy utcában tervezett 4 csoportos új óvoda építés kivitelezése Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nem hirdetmény közzétételével 
induló, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás nemzeti 2018. II-IV. negyedév 2019. augusztus 31.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési terve

Szolgáltatás megrendelés

Építési beruházás

Árubeszerzés
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