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ELŐTERJESZTÉS 
 

A „Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti 
sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési 

tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában kiírt  közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról és új eljárás kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 172/2018.(VII.19.) számú határozatával döntött 
arról, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal közös Ajánlattevőként közbeszerzési 
eljárást ír ki a Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér 
kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény harmadik része 115. §.-a 
alapján.  

Az ajánlattételi dokumentáció 5 gazdasági szereplő részére került megküldésre 
2018. november 28. napján.   

Ajánlattételi határidőn belül egyetlen ajánlat sem került benyújtásra.  

A Bíráló Bizottság ülését 2019. január 24. napján megtartotta és a mellékelt bírálati 
jegyzőkönyvben foglaltak alapján az eljárást eredménytelennek minősítettnek 
javasolja az alábbi indokkal:   

„Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több 
szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;” 

Mivel a sportpark támogatására vonatkozó támogatási kérelem pozitív elbírálás alá 
esett és az önrész mellett az EMMI által 70 millió forint összegű forrás áll 
rendelkezésre a megvalósításhoz, ezért javaslom, hogy kerüljön újra kiírásra a 
közbeszerzési eljárás a határozati javaslatban jelzett gazdasági szereplők 
meghívása mellett.  

Biatorbágy, 2019. január 24. 
 

  Tarjáni István s.k. 
       polgármester 

Mellékletek: 
- írásbeli összegezés  
- döntéshozatali okmány 
- BB ülés jegyzőkönyve 
 
Készítette: Lengyel Anita Szervezési Osztály 

 



 
 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő - testületének 
 

…/2019. (I. 31.) számú önkormányzati határozata 
 

A „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti 
sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési 

tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról  

  
  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 172/2018. (VII.19.) 
határozatában a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner 
Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges 
építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyban. 
 
A Képviselő-testület: 
 
1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Kbt. 75.§.(1) 

bekezdés a pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelen, mert az 
ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat benyújtására sem került sor, 

2) a döntéshozatali záradék a határozat mellékletét képezi. 
 

 
     Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  
 
 
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (I. 31.) határozata 

„Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és 
játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 

vonatkozóan” közbeszerzési eljárás kiírásáról  
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Vállalkozási szerződés 
Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához 
szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” szóló 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 
 

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
közbeszerzési eljárást indítson a Kbt. harmadik rész 115. § (2) bekezdés alapján 
nemzeti eljárásrendben „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton 
Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari 
kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában. 
 

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

1. Sport Garden Kft 
Székhely: 2013 Pomáz, Radnóti Miklós utca 5. 
Cégjegyzékszám: 13-09-185390 
Adószám: 25868225-2-13 

 
2. Cornus Kert Kft 
Székhely: 2117 Isaszeg, Gyöngyharmat utca 1. 
Cégjegyzékszám: 13-09-136790 
Adószám: 22647632-2-13 

 
3. Maczó Trade Kft 
Székhely: 4800 Vásárosnamény, Vörösmarty utca 19. 
Cégjegyzékszám: 15-09-077378 
Adószám: 23301618-2-15 

 
4. BIASPORT Konzorcium 

- Greenturf Sport Kft 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi utca 17. 
Cégjegyzékszám: 07-09-024660 
Adószám: 23293896-2-07 

 
- KILATERKER Kft 

Székhely: 9163 fehértó, Tó utca 23. 
Cégjegyzékszám:08-09-026809 

           Adószám:25077818-2-08 
 

5. IKH IdealHome Kft. 
          Székhely: 1085 Budapest, József körút 69.  
          Cégjegyzékszám: 01-10-049201 
          Adószám: 25152960-2-42 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés, Műszaki Osztály 



Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  I. szakasz: Ajánlatkérő  I.1) Név és címek 
  
Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata   Postai cím: Baross Gábor utca 2/A  Város: 2051 Biatorbágy    
Hivatalos név: Nemzeti Sportparkok 
Postai cím: Hermina út 49. 
Város: 1146 Budapest  

 

  
  
II.2) A közbeszerzés mennyisége  II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti 
sportpark és játszóterek kialakítására hoz szükséges építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésére az alábbiak, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottak szerint. 

A nyertes ajánlattevő által megépítendő elemek: 

• 1 db 40x20 m-es multifunkcionális kézilabda méretű pálya reflektor 
világítással (vízáteresztő rekortán rétegrenddel) 

• 400 m-es 1,25 m széles futópálya (vízzáró rekortán rétegrenddel) 

• 1db játszótér (kisgyermekek játszótere) 

• szükséges megközelítő járdaszakasz tervlapon lehatárolva 

• szükséges térvilágítás tervlapon lehatárolva 

• 2 db ivókút, parkbútorzat, kiírás szerinti mennyiségben 

• pályázati keretbe illeszthető növényzet, rongált felületek gyepesítése, 
tervlapon lehatárolva, kiírás szerinti mennyiségben 

A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

 

IV. szakasz: Eljárás  IV.1) Meghatározás  IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  
 
Kbt. Harmadik része, 115.§. (2) bek 
 

 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135   
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 



IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás      IV.2) Adminisztratív információk  IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
 
EKR 000617992018 
 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  
 
2018/11/28 
 

 

    V. szakasz: Az eljárás eredménye  
A szerződés száma: [ ] Rész száma:2 [ ] Elnevezés:  
 
Az eljárás eredményes volt o igen x nem  
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2  
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
 
Az eredménytelenség indoka: 
 
Kbt. 75.§.(1) bek. a) pont egyetlen ajánlat sem került benyújtásra 
 
o A szerződés megkötését megtagadták 
 

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen o nem    VI. szakasz: Kiegészítő információk  
VI.1) További információk:2 
  
  VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.01.24  VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.02.01.     

 

 

Biatorbágy, 2019. január 24. 

 

                                                                                                                     Tarjáni István 
                                                                                                                      polgármester              
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DÖNTÉSHOZATALI OKMÁNY 

Alulírott, Tarjáni István, polgármester a Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 
G. u. 2/A.) ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Ohmüllner Márton 
Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari 
kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan”  tárgyban indított, a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt 
eljárásban az alábbi eljárást lezáró döntést hozom: 
 

A Bíráló Bizottság előterjesztésével, döntésével egyetértek, azzal azonos tartalommal 
döntök. 
 
Indítványozom a jelen jegyzőkönyvnek megfelelő tartalmú eljárás eredményéről 
szóló tájékoztató közzétételét, azaz a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) 
bekezdésének a) pontjára tekintettel eredménytelen. 
 
 

 

Biatorbágy, 2019,. január …. 

            Tarjáni István     

                polgármester 

 

http://www.biatorbagy.hu/
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