
 

ELŐTERJESZTÉS 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth 
Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-

elvezetése – közbeszerzés kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd 
burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése” tárgyban közbeszerzési eljárást 
kíván indítani tárgyában.  
 
Az Önkormányzat 30.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „Belterületi utak, 
járdák, hidak” alcím keretében benyújtott pályázaton. Az Önkormányzat a 
127/2019.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy 47.834.871.- forint önerőt 
biztosít a megvalósítás sikeréhez.  A támogató a Belügyminisztérium és a Támogatói 
Okirat 2019. szeptember 2-án kelt. 
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.  
 
 
A műszaki leírás: 
 
A Kossuth Ferenc utca rossz aszfalt burkolata a Híd utcától kerül felújításra 408,4 
fm hosszban, 3,5 m szélességben, 2,5%-os oldaleséssel. Az új út vonalvezetése 
követi az eredeti útszinteket és a kapcsolódó kapubehajtókat. Ahol szükséges 
útszélesítés, ott az alépítmény kiépítésre kerül, a többi szakaszon a jelenlegi 
aszfaltréteg kerül felmarásra, újra aszfaltozásra. Az új burkolat süllyesztett és K 
szegély mellett épül ki, mindkét oldalon 0,5 m széles, 20 cm vastagságú zúzottkő 
padka készül.  A vízelvezetés földárokkal kerül megoldásra, ahol lehetőség nyílik rá, 
az árok bekötésre kerül a meglévő csapadékcsatornába. A 7. és 9. számú ingatlanok 
előtt összegyűlt nagy mennyiségű csapadék biztonságos összegyűjtését és 
elvezetését rácsos folyóka beépítésével javasolt megoldani. Rácsos folyóka illetve K 
szegély  kiépítését javasolja a Tervező több, kritikus ingatlan előtt is. 
A Kossuth Lajos utca burkolata is megújul a Híd utcától kezdve 471,8 fm hosszon, 
3 m szélességben, 2,5 %-os oldaleséssel. Az új út vonalvezetése követi az eredeti 
útszinteket és a kapcsolódó kapubehajtókat. Ahol szükséges útszélesítés, ott az 
alépítmény kiépítésre kerül, a többi szakaszon a jelenlegi aszfaltréteg kerül 
felmarásra, újra aszfaltozásra. Az új burkolat süllyesztett és K szegély mellett épül ki. 
A csapadékvíz telkekre történő bejutásának megakadályozására az út bal oldalán K 
szegély kialakítása szükséges. Innen a csapadék a meglévő keresztrácson keresztül 
folyik a Híd utcai csatornába.  
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Az utcában kialakításra kerül egy víznyelő akna, a lépcső mellett található, meglévő  
burkolt árokba történő bevezetéssel. 
 

A tervezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó: 300.000.000.- 
forintot, ezért nemzeti eljárásrend alapján javaslom lefolytatni a közbeszerzési 
eljárást.  

Biatorbágy Város Önkormányzata a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd 
burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárást indít 
a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik Része és a 115. §. (1) 
bekezdéseiben foglaltak alapján. 

115. § (1)   Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a 
nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a 
beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán 
átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti 
eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, 
megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e 
bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 
112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy 
hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül 
írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles 
alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor 
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség 
szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az 
ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági 
szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz 
napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. § nem 
alkalmazandó. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bek. szerint legalább öt, a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek saját kezdeményezésre ajánlattételi 
felhívást küld az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. ( EKR)   
 
Az ajánlattételi felhívást az EKR automatikusan megküldi az általa kiválasztott 
gazdasági szereplőknek, akik az EKR rendszerbe regisztráltak és így az 
ajánlatkérőnek módjában áll ezeket a gazdasági szereplőket az EKR regisztrált 
ajánlattevők adatbázisából kiválasztani. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV#lbj192idf99e


A közbeszerzési dokumentumok az eljárás EKR azonosító számára történő keresést 
és az érdeklődés jelzését követően tölthetők le. A dokumentumok letöltése, azok 
mentése valamennyi gazdasági szereplő saját hatásköre és felelőssége.   

A javasolt 5 gazdasági szereplő az EKR-ben regisztrált, az eljárásban kiválaszthatók, 
bevonhatók.  
 

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület hozza meg döntését a napirenddel 
kapcsolatban. 

Biatorbágy, 2019. december 9. 
                                                                               Tarjáni István s.k. 
                                                                                polgármester     
 
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály     
                        Héjja Karolin Műszaki Osztály       
 
 
 
 
                                                 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2019. (XII. 12.) határozata 
 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos – Kossuth 

Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és 
csapadékvízelvezetése” tárgyában kiírt közbeszerzés kiírásáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel 
kapcsolatos – Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú 
felújítása és csapadékvíz-elvezetése” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik 
rész 115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát. 
 

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

• név:  
            Székhely:  
            Cégjegyzékszám:  
            Adószám:  
 

• név:  
            Székhely:  
            Cégjegyzékszám:  



            Adószám:  
 

• név:  
            Székhely:  
            Cégjegyzékszám:  
            Adószám:  
 

• név:  
            Székhely:  
            Cégjegyzékszám:  
            Adószám 
 

• név:  
            Székhely:  
            Cégjegyzékszám:  
            Adószám 
 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást 
ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. 
pontban feltüntetett gazdasági szereplők értesítése mellett.  
 
  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: szervezés, műszak 
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