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Előterjesztés 
 

„Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete a 80/2018.(III.29.) számú 
határozatával döntött a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, 
parkolók, csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról. A 
határozat II. pontja az építési engedély köteles építési munkákat tartalmazza, melyben a 
Kölcsey utca (15 hrsz) 540 m2 területű burkolatáról döntött a Képviselő-testület. 

Az építési engedélyezési eljárás Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál UT/1420/2018 számon 
jelenleg még folyamatban van a beadott ML160/51/2016 számú Mikroline Kft által készített 
és a hatóság által befogadott tervdokumentáció alapján. 

A beszerzés rövid műszaki leírása: A felújításra, kiépítésre tervezett utca a meglévő 
útburkolat felületén halad, a meglévő burkolat úttengelye egyenes vonalvezetésű. 

A Kölcsey Ferenc utca a Szent István utcából kiágazva kerül kialakításra 170,41 m 
hosszon, 4,0 m tervezett burkolatszélességgel, egyoldali burkolateséssel, kétoldali 
csapadékvíz-elvezető rendszerrel, valamint kétoldali 1,50 m szélességű padkával. A Szent 
István utcánál tervezett sarok lekerekítő ívek ívsugár értékei R = 6,00 – 6,00 m. A tervezett 
utca 170,41 m hosszon egyenes nyomvonalú. Az útfelújítással és csapadékvíz-
elvezetéssel érintett kapubejárók a meglévő kapu-, illetve burkolatszélességnek 
megfelelően, de min. 3,00 m szélességgel kerülnek átépítésre, csatlakoztatásra – az 
érintett szakaszon. 

A tervezési szakaszon bal oldalon a csapadékvíz továbbvezetése érdekében „Kv” jelű 
ferde/döntött szegély készül 5 cm szintkiemeléssel. A jobb oldalon végig „SSz” jelű 
süllyesztett szegély épül, az útburkolatról érkező csapadékvíz árokba vezetésének 
biztosítására. Kapubejárókban mindkét oldalon „Kv” jelű ferde/döntött szegély készül 5 cm 
szintkiemeléssel.  

A meglévő szilárd burkolatú kapubejárók mindkét oldalon, de csak a csatlakozás 
biztosításának mértékéig aszfalt burkolattal kerülnek átépítésre. 

A tervezett bekerülési költség összege: 63.754.000 Ft 

Javaslom, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. 
törvény Harmadik Rész 115. § (2) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást indítson a 
„Kölcsey utcai útépítés” tárgyban nemzeti eljárásrendben.  



 Kbt. 115.§. (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító 
felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, 
közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem 
köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az 
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző 
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint 
változtatja.  

Az ajánlati felhívás a jelen előterjesztéshez mellékleteként Pótanyagként kerül kiküldésre. 
 
Műszaki ellenőrzésre a tervező Mikroline Kft.-t javaslom megjelölni az általuk adott 
árajánlat alapján. 
 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  
 
Biatorbágy, 2018. július 16.  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

  



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (II. .) számú határozata 

„Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 115. § (2) bekezdés alapján nemzeti 
eljárásrendben Közbeszerzési eljárás kiírása „„Kölcsey utcai útépítés” tárgyában 
nyílt eljárást indít. 

2)  A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

- ……………………….. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- …………………………… 

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- ……………………………. 

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- ……………………………. 

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

- ……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
 

3) A „Kölcsey utcai útépítés” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
………………………………bízza meg műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 


