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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 feltételes 
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. A képviselő-testület 5 gazdasági szereplő részére küldte meg 
ajánlati felhívását 2018. november 28. napján.   

Ajánlattételi határidőn belül egyetlen ajánlat sem került benyújtásra.  

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

„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 biztosított forrás a megvalósításhoz 
rendelkezésre áll, ezért javaslom, hogy kerüljön újra kiírásra a közbeszerzési eljárás 
a határozati javaslatban jelzett új gazdasági szereplők meghívása mellett.  

Biatorbágy, 2019. január 15. 
 

  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) az írásbeli összegezés a határozat mellékletét képezi. 
 

 
     Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 előzetesen felhatalmazza a 
polgármestert, hogy TÉR-KERT Bt. Iroda által készített tervek alapján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 53. § (5) és (6) bekezdése 
szerinti úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárást indítson a Kbt. harmadik rész 
115. § (2) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben „Sportpark és futópálya 
megvalósításáról” tárgyában. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Határidő: Azonnal 
Kivitelezésért felelős: Szervezés, Műszaki Osztály 
Felelős: Polgármester 
 


