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Előterjesztés 
Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor 
Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai 

csatlakozás kiépítése tárgyában 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött a Biatorbágy Szabadság út (8101 jelű 
összekötő út) (Gábor Áron utca - Deák Ferenc utca között) északi és déli oldali 
parkolósáv és a Bocskai utca - Május 1. utcai csatlakozás kialakításának 
tervezéséről és kivitelezéséről. 
 
Az engedélyes terveket a LUMIX Mérnöki Iroda E.V. Lukács Miklós készítette. A 
tervek építési engedélyezési eljárásra beadásra kerültek, az építési engedélyt a Pest 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
várhatóan 2016. augusztus 23.-án adja ki (melyet beérkezésekor pótanyagként 
mellékelünk). 
 
A Gigabites passzív optikai hálózat (GPON) (fejlesztési tevékenységeket a Magyar 
Telekom Nyrt. megbízásából a Huawei Technologies Hungary Kft. végezi) kiépítése 
érintette a Szabadság út területét, ahol is földkábel elhelyezésére került sor. A 
földkábel elhelyezését követően a Hál-Ép Kft. (kivitelező) a helyreállítás során –a 
kiadott közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően- a Szabadság úti járdaszakaszt 
1,5 méter szélességben és viacolor burkolattal állította helyre, úgy hogy a gépkocsi 
behajtóknál piros színű, míg csak a gyalogos forgalommal érintett szakaszon szürke 
színű viacolort használat. Kivételt képez a Szabadság út északi oldal József Attila 
utca – Bocskai utca közötti szakasz, valamint Széchenyi utca- Szabadság út 8 
közötti szakasz ahol kábelfektetési munkálatok nem történtek. Így az elkészített 
járdának az átépítése nem szükséges, az megfelel a LUMIX Mérnöki Iroda E.V. 
Lukács Miklós által készített terveknek. 
 
Miután a Budapest-Balaton kerékpárút érinti a Szabadság út fenti szakaszát is ezért 
javasoljuk a déli oldalon a parkolóhely kialakítást a jogerős építési engedély alapján. 
 
Az engedélyes tervek kidolgozása a Szabadság út szakaszokra bontásra került, 
melyek becsült kivitelezési összegei a következőek: 
 
A közlekedésbiztonság szem előtt tartása valamint a fenti tények ismeretében 
javasoljuk az alábbi ütemek első körben történő kivitelezését: 

I. Szabadság út déli oldal Gábor Áron utca –Május 1. utca között 
III. Szabadság útdéli oldal Május 1. utca – Deák Ferenc utca között 
VI. Május 1 utca (Szabadság út – 643/3 hrsz.-ú ingatlan között) valamint a 
hozzá kapcsolódó gyalogos átkelőhely 

 



 

A fenti három szakasz tervezői költségvetés szerinti kivitelezési díja 5 %-ék tartalék 
keret kikötése esetén sem haladja a meg a nettó 100.000.000,-Ft-ot.  
 

Fentieknek megfelelően mivel a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása 
szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával is. 
Ebben az esetben is az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást 
megindító felhívás közzététele helyett legalább négy – a szerződés teljesítésére 
való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – 
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást 
küldeni. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti szakaszokra kiírandó 
felhívás nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás jóváhagyására. 
 
 
Melléklet: 

 helyszínrajz 

 költségvetési kiírás 
 
Biatorbágy, 2016. augusztus 22. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

  



 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (VIII. 23.) számú határozata 

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron 
utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás 

kiépítése tárgyában 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben „Biatorbágy, 
Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali 
parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése tárgyában” hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 
 
I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

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

 

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

 

- ……………………………. 
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 


