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ELŐTERJESZTÉS
„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak,
buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
megindításáról
Biatorbágy Város Önkormányzata „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és
építendő utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyban
közbeszerzési eljárást kíván indítani tárgyában.
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 67/2019.(III.28.) számú
határozatában döntött a 2019. évben felújítandó utcák sorrendjéről, mely alapja a
jelen közbeszerzési eljárás kiírásának is.
Biatorbágy Város felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, buszmegállóinak
kivitelezése két ütemben (két részajánlatban) fog megvalósulni.
A műszaki leírás az előterjesztés mellékleteként olvasható.
Részletezve:
I. részajánlat: Patak utca, Domb utca
II. részajánlat: Szent László utca, Székely utca, Pipacs utca és a Fő utca 78-92
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 „2019. évben felújítandó és építendő utcáinak
járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” 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.
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. május 17.
Tarjáni István
polgármester
Mellékletek:
- tervek
- műszaki leírás
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…/2019. (IV. ...) számú határozata
„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak,
buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
megindításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) megtárgyalta „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő

utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” 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, hogy a közbeszerzési eljárást a
jelen határozat mellékletét képező összefoglaló tájékoztatót az EKR rendszerbe való
megjelenéssel egy időben a 3. pontban feltüntetett gazdasági szereplők értesítése
mellett.

MŰSZAKI LEÍRÁS
„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak,
buszmegállóinak kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljáráshoz
I. Részajánlat vonatkozásában:
Biatorbágy, Patak utca állapota erősen leromlott, a meredek szakaszon szilárd burkolattal
többször javított, a lezúduló esővíz által mélyen szabdalt. A tervdokumentáció alapján a hrsz.
1815/1-7832. közötti szakaszt érinti a kivitelezés: 5,75 m szélességű, 2,5 %-os oldalesésű, 4
cm kopó- 6 cm vastag kötő aszfaltburkolat készítése 20 cm vastag CKT cementstabilizációs
alaprétegen, 20 cm vastag homokos kavics védőrétegen, mélyoldali K szegély, magas
oldalon kiemelt szegély
megtámasztással, csapadékvíz kezelés K szegély mentén
összegyűjtve, surrantókkal földárokba vezetve, jobboldali padkaépítés, zöldterület rendezés,
füvesítés. A Domb utca egyenes vonalvezetésű, síkvidéki jellegű, a Patak utcához csatlakozó
utca, aszfalt illetve felületi bevonatos burkolata töredezett, megsüllyedt. Az utca hossza 207
fm. Tervezett beavatkozások: 4+2 cm új aszfalt kopó-és kötőréteg, a hibák javítása
alsózással, egyoldali esés kialakítása szegélyek nélkül, 3,5 m burkolat szélességgel,
helyenként alépítményjavítás 15 cm homokos kavics és 20 cm vastag C16 minőségű
betonalap, emúlziószórás, aszfalterősítő rács fektetés, stabilizált padkaépítés, humuszterítés,
füvesítés.
II. Részajánlat vonatkozásában:
A Pipacs utca egyenes vonalvezetésű, dombvidéki jellegű, 160 fm hosszú aszfaltozott,
helyenként felületi bevonattal ellátott közterület, melynek szélessége 3,4-4,3 m között
változik. Beavatkozások: 4 m széles új aszfalt kopóréteg terítése kiegyenlítő réteg építésével,
helyenként alépítmény szélesítéssel, egyoldali oldalesés kialakítása egyoldalú K szegély
megtámasztással, stabilizált padka kiépítés, a meglévő árokszakaszok, átereszek tisztítása,
profilozása, burkolt árok építése, tereprendezés. A Fő utca 78-92. sz. a Fő utca 80 fm hosszú
zsákutca szakasza, mely nagy részében szilárd, de leromlott, repedezett állapotú. A
közterület 3,5 m széles, jobb oldalán elbontandó járdával. Tervezett beavatkozások: A
meglévő, megmaradó jobb oldali folyóka mellé süllyesztett illetve utána K szegély építése,
bal oldalon K szegély építése, bal oldalon járda bontása, ujjáépítése, a kezdő szakaszon
aszfalt burkolat bontása rétegrenddel, új pályaszerkezet építése, egyoldalú esés kialakítása,
5 cm AC-11 kopóréteg terítése, alatta emulzió, 15 cm vastag CKT alapréteg, 20 cm vastag
homokos kavics fagyvédő réteg. A Szent László utcán végzendő beavatkozások a Búzavirág
utca és a Boldog Gizella utca közötti szakaszt érintik. A beavatkozással érintett útszakasz 918
fm hosszú aszfaltburkolatú közterület, szélessége 2,7-4,0 m között változik. A burkolat
felülete repedezett, kátyús, a sok javítás miatt inhomogén képet mutat. A közművezetékek

részben a burkolat alatt találhatóak, ezért a közműfedlapokat, szerelvényeket szintbe kell
helyezni. Tervezett beavatkozások: útfelújítás kétoldali szegély megtámasztással, aszfaltrács
beépítéssel, alsózással, egyoldali oldalesés kialakítása, süllyesztett és K szegély építése, 3,5 m
burkolatszélességgel, 4+4 cm aszfalt kötő-illetve kopóréteg terítése, kétoldali stabilizált
padka kialakítása. Kapubejáró csatlakozások, útcsatlakozások kiépítése. Jobb oldalon
járdaépítés, meglévő járda elbontásával, térkő burkolattal, 1,4 m szélességben, egyoldalon
szegélyezve. Csapadékvíz összegyűjtése a bal oldali árkokba, azok tisztítása, profilozása,
meglévő árkok burkolása, új burkolt árok építése. Tereprendezés, füvesítés. MIDIBusz
közlekedéshez 3 helyen buszmegálló építés a szükséges forgalomtechnikai
beavatkozásokkal. Búzavirág utca-Táncsics utca közötti szakaszon a Műszaki leírásban
szereplő 1. változat valósítandó meg! A Székely utca 450 fm hosszú, végzendő
beavatkozások: teljes pályaszerkezet csere, 2 oldali szegélyezés, 2 oldali esés, mindkét
oldalon meglévő árkok profilozása, tisztítása, a szegély mentén stabilizált padka kialakítása,
tereprendezés, füvesítés.

Összeállította: Ilosvainé Héjja Karolin Műszaki osztály
Biatorbágy, 2019. május 15.

