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Előterjesztés 

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. november 11-én kötött vállalkozási szerződést 
„Biatorbágy Város közigazgatási területén hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 
ellátása” tárgyában  a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának közbeszerzési terve alapján valamint arra is 
tekintettel, hogy a fenti vállalkozási szerződés megszűnt a közbeszerzésekről szóló 2015. 
CXLIII. törvény Harmadik Része és a 113. § (1) bekezdése alapján szükséges e feladatok 
ellátására a közbeszerzési eljárás kiírása. 

 
Kbt. 113.§. (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos 
eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás 
megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét 
hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus 
úton és módon a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a 
Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a megküldést 
követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz. Az ajánlatkérő az 
összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a Közbeszerzési 
Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, 
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja 
küldeni. Az összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és 
címét, az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés 
mennyiségét vagy a teljesítés nagyságrendjét meghatározó más adatot, a szerződés 
időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a 114. § (11) bekezdése szerinti 
fenntartást, valamint a gazdasági szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy 
érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által az 
összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely nem lehet az összefoglaló 
tájékoztatás megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi. A 75. § (6) bekezdését úgy 
kell alkalmazni, hogy az eljárást megindító felhívás helyett az összefoglaló tájékoztatásban 
kell a 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információt megadni. Az 
összefoglaló tájékoztatás további adataira és részletes adattartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza. 

 
 



A Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda az összefoglaló tájékoztatót a polgármesteri 
hivatal munkatársaival előkészítette, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. 
Az Összefoglaló Tájékoztató pótlólag kerül kiküldésre. 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2017. szeptember 22.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
CXLIII. törvény Harmadik Része és a 113. § (1) bekezdése alapján „Biatorbágy Város 
közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására” 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 
 
I. A képviselő-testület az összefoglaló tájékoztatót és a felhívást az alábbi szervezetek 
részére küldi meg: 
 
……………………….. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
E-mail cím:  
 
…………………………… 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
E-mail cím:  
 
……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
E-mail cím:  
 
 
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 
megindítása céljából a jelen határozat mellékletét képező összefoglaló tájékoztató és a 
megjelölt gazdasági szereplők adatainak Közbeszerzési Hatóság részére való feladására.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október… 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 

 
 

 
 



19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Postai cím: Baross Gábor utca 2/A 

Város: Biatorbágy Postai irányítószám: 2051 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Biatorbágy Város Önkormányzata  

Postacím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. 

e-mail: jegyzo@biatorbagy.hu 

fax: +36 23 310 135  

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés •Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési 
feladatok ellátása 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 
 
Biatorbágy város közigazgatási határán belüli - az alábbiakban felsoroltak szerinti - közutakon a hó-
eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, melynek eredményeként közutak járhatóvá 
és használhatóvá válnak. 
A teljesítéshez kapcsolódó feladat tartalmazza a közutakon a hó eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési 
feladatok elvégzése után, a téli munkák befejezését követő egyszeri úttakarítást is. 
1. Belterületi kiépített kiszolgáló és lakóutak 
Napi gyakoriság: 3 

(42,3 km*5,5 m átlag szélességgel= 232 650 m2 
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és sárga bányahomokkal 1:3 arányban bekeverve , 
a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt 

2. Belterületi kiépítetlen kiszolgáló és lakóutak  
Napi gyakoriság:3 

(11,26 km*5,5 m átlag szélességgel=61 930 m2 
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és  dmax 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban 
bekeverve , a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31
mailto:jegyzo@biatorbagy.hu


3. Külterületi közutak (Peca-tó, Katalin hegy 
Napi gyakoriság:3 

(38,65 km*3,7 m átlag szélességgel=143 005 m2 
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és  max 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban 
bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt 

4. Külterületi közutak (Szarvas hegy, Öreg hegy,Ürge hegy, Kutya hegy 
Napi gyakoriság: 1 

(30 km*3,7 m átlag szélességgel=111 000 m2 
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és  max 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban 
bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt 

5. Külterületi közutak (Szarvas hegy, Öreg hegy,Ürge hegy, Kutya hegy Natura 2000 terület 
Napi gyakoriság: 1 

(8,65 km*3,7 m átlag szélességgel=32 005 m2 
Hó és síkosság mentesítés hó-eltolást követően csicsaki kővel síkosság-mentesítve, a 
szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt 

 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [28,5 ] vagy napban: [ ] 

2017.12.01-2020.04.15. időtartam 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye: Biatorbágy Város Közigazgatási területe 

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok: 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont 1. – a szolgáltatás tevékeny megkezdése a megrendelői utasítást vagy kiváltó eseményt követően percben 
megadva/ Súlyszám: 20 

 Minőségi szempont 2. – a szolgáltatás teljesítése céljából biztosított munkagépek száma db számban megadva/ Súlyszám:20 

 Ár szempont – Szolgáltatás ellnértéke / Súlyszám: 60 

 

IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell 
nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a 
formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk 
megadását. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben 
végzi: első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat 
körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény valamennyi rész vonatkozásában 
irányadó. 



 
P1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három lezárt 
üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (hóeltakarítási és/vagy síkosság mentesítési 
munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja] 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése, valamint (7) bekezdése alkalmazandó 
az igazolás során. 

 
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7)-(8) és (11) 
bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, 
dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani. 

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy 
igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított utolsó három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hóeltakarítási és/vagy 
síkosság mentesítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 
három évben összesen eléri vagy meghaladja a nettó 20.000.000 Ft összeget. 
 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében 
előírtak figyelembevételével bírálja. Közös ajánlattevők esetében az együttes megfelelés akként 
értelmezendő, hogy az árbevételi értékek összeadódnak (részenként).  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
[Kbt. 65. § (7) bekezdés] 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell 
nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a 
formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk 
megadását. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két 
körben végzi: első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

M.1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, 
a minimumkövetelmények körében meghatározott hóeltakarítási és/vagy síkosság mentesítési 
munkáit.  

[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont] 
Igazolási mód:  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § 
(1) bekezdése szerint.  
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő 
adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, 
címe, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.   
  



A legjelentősebb (legnagyobb értékű) teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. 
 
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) 
bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, 
dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani. 

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy 
igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában. 

 
M.2. Csatoljon nyilatkozatot a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek 
adatairól (darabszám, műszaki paraméter, felszereltség, rendelkezési jogosultság megjelölésével). 
A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát, a bérelt 
eszközök esetén a bérleti szerződés másolati példányát kell csatolni. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont] 
 
 
Minimumkövetelmény: 
 
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmas, ha:  
 

M.1. rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen 
legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű hó-eltakarítási és/vagy síkosság -mentesítési feladatok 
tárgyú referenciával. 

M.2. rendelkezik legalább kettő, üzemképes, GPS nyomkövetéssel  felszerelt és a teljesítésre 
alkalmas állapotú, saját tulajdonban álló vagy bérelt hóekével és a dokumentációban kiírt anyagok 
szórására alkalmas eszközzel felszerelt munkagéppel. 
 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak 
figyelembevételével bírálja.  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 
65. § (7) bekezdés] 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: nem kerül alkalmazásra 

V. szakasz: Eljárás 
V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 



címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
3    súlyszám helyett fontosság is megadható 
4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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