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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 13.  

 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 
 

 
 

 
 


