Város Polgármester e
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23
310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •
www.biatorbagy.hu

Előterjesztés
Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete a 200/2017. (IX. 28.) számú
határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Lechner Tudásközpont által
meghirdetett „Népi építészeti emlékek helyreállítása” témában a Biatorbágy, Nagy u. 31.
szám alatti „Bábos ház” rekonstrukciója címmel. A pályázati döntés értelmében 18.000.000
forintot nyert az Önkormányzat a felújításra.
Az előterjesztés mellékleteként olvasható, hogy a „Bábos ház” felújításának tervezői
költsége a becslések alapján: nettó 31,2 millió forint. Ehhez kapcsolódik még a pályázati
összegből nem támogatott bontási költség, aminek összege nettó 4 millió forint.
Mivel a tervezett építési beruházás összege nem éri el az uniós értékhatárt, ezért nemzeti
eljárásrend alapján javaslom lefolytatni a közbeszerzési eljárást.
Biatorbágy Város Önkormányzata a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik
Része és a 115. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Kbt. 115.§. (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió
forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a
nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a
beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a
tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú
alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti
értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a)
pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak
megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési
eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7)
bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása
esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(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. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam
alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
A Kbt. 2018. január 1. napján hatályba lépett módosításával 2018. április 15. napjától a
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani.
Április 15-ét megelőzően lehetőség van arra, hogy Ajánlatkérő válasszon a papír alapú
eljárás és az EKR rendszeren keresztül történő eljárás lefolytatása között.
Ajánlatkérő 2018. január 1. - április 15. napja közötti időpontban indított közbeszerzései
tekintetében a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtésről szóló 257/2007.(X.4.) Korm. rendelet
26/A.§. (2) bekezdése alapján előírhatja az EKR rendszer és a papíralapú eljárás
párhuzamos alkalmazását is, azzal, hogy az ajánlatkérő köteles elfogadni a csak EKR
rendszer útján történő nyilatkozattételt is.
Javaslom, hogy a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában induló eljárást a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 41.§. szakaszban foglaltak alapján
folytassa le.

A Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda az ajánlati felhívást és a hozzá kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumokat elkészítette, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek.
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.

Biatorbágy, 2018. február 5.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (II. .) számú határozata
Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben
Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg:
-

………………………..
Székhely:
Cégjegyzékszám:

-

……………………………
Székhely:
Cégjegyzékszám:

-
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Székhely:
Cégjegyzékszám:

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

-

II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást a jelen
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás szerint az I. pontban feltüntetett gazdasági
szereplőknek történő megküldésével indítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
megindítása céljából a Kbt. 103.§.(1) bekezdése szerinti kötelezettségét - jelen határozat
mellékletét képező ajánlati felhívást és a megjelölt gazdasági szereplők adatainak
Közbeszerzési Hatóság részére való feladását – az EKR rendszeren keresztül teljesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018.
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

