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Előterjesztés 

A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 65/2022.(II.24.) számú határozatával elfogadta a 
2022. évi közbeszerzési tervét, melyet a 116/2022 (III.31.) határozatával módosított.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Kbt. 42. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint:  

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző 
szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott 
évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig 
megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az 
ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően 
szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az 
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

A közbeszerzési terv elfogadását követően lehetőség nyílt az alábbi eljárások tervezésére, 
megindítására:  

• Forrás Óvoda, Bölcsőde és 
Főzőkonyha kiviteli tervek 
megrendelése (nettó 
80.000.000.-)  

• Forrás Óvoda, Bölcsőde és 
Főzőkonyha építési beruházás  
megrendelése (kb bruttó 
3.274.650.444,-) 
 

 
 



 

 

A két eljárás a Kbt. Második része szerinti uniós eljárás keretén belül kerül lefolytatásra, 
azzal az indokkal, hogy a becsült érték meghaladja a nemzeti értékhatárt (nettó 
1.883.592.360.-Ft) A két eljárás részekre nem bontható, összeszámolandó a Kbt. 19.§-a 
alapján.  

Ezen túl javításra és kiegészítésre került a Forrás Óvoda és Bölcsőde építési beruházás 
megrendelése, mivel a Forrás Óvoda, Bölcsőde és Főzőkonyha építési beruházás egy 
eljárás keretében fog megvalósulni.  

Mind a kiviteli tervek megrendelése, mint az építési beruházás megrendelése a Kbt. 
Második része szerinti eljárás keretében kerül lefolytatásra, az egybeszámítás szabályai 
szerint  

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét 
a mellékelt táblázat tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Biatorbágy, 2022. augusztus 22. 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 



                                                           Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2022. () határozata 

A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város 
Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról szóló előterjesztést 
és Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervét jóváhagyja. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési terve a határozat 
melléklete. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 

 

 

 

 

 









Biatorbágy Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Hó-és síkosságmentesítés nettó:
49.848.110.-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. június 2023. március

2. Központi orvosi ügyelet
bruttó
173.773.522.
-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. március 2025. május

3. Fogorvosi Ügyelet ellátása nettó:30.000.
000.-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. június 2023. június

4. Önkormányzati belterületi utak felújítása
bruttó:
150.000.000.
-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. április 2023. április

5. Meggyfa utca felújítása bruttó:
80.000.000.-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. június 2022. szeptember

6. Kálvin tér felújításához tartozó egyéb
építési beruhásázok (HNT)

nettó:70-
80.000.000.-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. §
Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

2022. szeptember 2022. december



7. Forrás utcai csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukciója

bruttó:
650.000.000.
-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. június 2022. december

8. 9285/2 hrsz közműkiváltás kb bruttó
65.000.000,-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. június 2022. december

9. Forrás Óvoda építése
kb bruttó
1.400.000.00
0,-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. október 2024. augusztus

10. Forrás Bölcsőde építése
kb bruttó
1.400.000.00
0,-

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. október 2024. augusztus

11. Egészségház fejlesztése

épület belső
átalakítása
kb. 640 m2
alapterületen

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. október 2023. december



12. Ohmüllner park fejlesztése, II. ütem

kb. 2,8 ha
területű
közpark
fejlesztése
során kb. 30
állásos
térköves
parkoló
kiépítése, 6-
8
kerékpártám
asz, 1 db
ivókút, 1 db
teqball pálya,
köztéri
bútorok, 3
szintű
vegetáció,
sétányok, kb.
440 m
hosszú
szakaszon
járda,
kamerás
megfigyelő
rendszer
kiépítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2022. szeptember 2023. szeptember



Tárgya és mennyisége Közbeszerzés tervezett mennyisége a közbeszerzésre irányadó eljárási rend A tervezett eljárási fajtája Az eljárás megindításának 
tervezett időpontja A szerződés teljesítésének várható időpontja

Hó-és síkosságmentesítés nettó: 49.848.110.- Kbt.Harmadik Rész szerinti 112.§(2)bek. nyílt 2022. második negyedév 2022.november 1.-2025. március 31.
Központi orvosi ügyelet bruttó 173.773.522.- Kbt. 112.§(2) nyílt 2022. első negyedév 2022. június 01.-2025. május 31
Fogorvosi Ügyelet ellátása nettó:30.000.000.- Kbt.112.§(2) nyílt 2022. második negyedév 2022. szeptember 1.

Forrás Óvoda, Bölcsőde és Főzőkonyha kiviteli  terv   nettó: 80.000.000.- Kbt. Második rész nyílt 2022. harmadik negyedév 2022. december 31.

Önkormányzati belterültei utak felújítása bruttó: 150.000.000.- Kbt.115.§ meghívásos 2022. második negyedév 2023. április 30.
Meggyfa utca felújítása bruttó: 80.000.000.- Kbt.115.§ meghívásos 2022. második negyedév 2022. szeptember 30.
Kálvin tér felújításához tartozó egyéb építési 
beruhásázok (HNT) nettó:70-80.000.000.- Kbt.115.§ Hirdetmény nélküli 

tárgylásos 2022. harmadik negyedév 2022. december 31.

Forrás utcai csapadékvíz elvezető rendszer 
rekonstrukciója bruttó: 650.000.000.- Kbt.112.§(2) nyílt/meghívásos/tárgyal

ásos 2022. második  negyedév 2022. december 31.

9285/2 hrsz közműkiváltás kb bruttó 65.000.000,- Kbt.115.§ nyílt (5GSZ) 2022. II. negyedév 2022. december 31.
Forrás Óvoda, Bölcsőde és Főzőkonyha 
építési beruházás megrendelése kb bruttó 3.274.650.444,- Kbt. Második rész nyílt 2022. IV. negyedév 2024. augusztus 31.

Egészségház fejlesztése épület belső átalakítása kb. 640 m2 

alapterületen (bruttó 400.000.000.-) 
Kbt. 112. § (2) nyílt 2022. IV. negyedév 2023. IV. negyedév.

Ohmüllner park fejlesztése, II. ütem

kb. 2,8 ha területű közpark fejlesztése 
során kb. 30 állásos térköves parkoló 
kiépítése, 6-8 kerékpártámasz, 1 db 
ivókút, 1 db teqball pálya, köztéri 
bútorok, 3 szintű vegetáció, sétányok, 
kb. 440 m hosszú szakaszon járda, 
kamerás megfigyelő rendszer kiépítése 

Kbt. 115 § Nyílt (5GSZ) 2022. III. negyedév 2023. III. negyedév

1.    1 db multifunkcionális eszközhordozó 
szívóseprő beszerzése 

bruttó:  22.750.000.- forint) az alapgép 
indikatív ajánlata

Kbt.112.(2)b) nyílt 2022.II. negyedév 2022. IV. negyedév 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési terve

Szolgáltatás megrendelés

                                                                                                                                                                                ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

                                                                                                                                                                 ÁRUBESZERZÉS 
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