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Előterjesztés
A 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 73/2020.(III.31.) számú határozatával elfogadta a 2020. évi
közbeszerzési tervét.
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:
1.A hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról
Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét a
mellékelt táblázat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
Biatorbágy, 2020. július 3.
Tisztelettel:
Tarjáni István

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…/2020. ( .) határozata
A 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város
Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról szóló előterjesztést
és Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi módosított közbeszerzési tervét jóváhagyja.
A 2020. évi módosított közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési terve
Tárgya és mennyisége

a közbeszerzésre irányadó eljárási
A tervezett
eljárási fajtája
rend

Közbeszerzés tervezett mennyisége

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS

Az eljárás
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Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások
közbeszerzési eljárás megindításáról

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
2021. január 1től

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
Gólyafészek Bölcsőde bővítés 2
csoportszobával
A Biatorbágy, Szent László utca 8. szám alatti
Családsegítő építése

Biatorbágy Város közigazgatási területén hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok
ellátása

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása
és korszerűsítése

becsült nettó érték: 183.280.000,- Ft.

nemzeti

2020. I.
negyedév

Kbt.115.§(1)-(2) bek tárgyalásos

nemzeti

2020.IV.
negyedév

nemzeti

2020. II.
negyedév

nemzeti

2020. év I.
negyedév

A keretösszeg
felhasználásig

Kbt. 115.§.(1) bekezdés szerinti GSZ nemzeti

2020. I.
negyedév

2020

Kbt. 115.§.(1) bekezdés szerinti GSZ nemzeti

2020. I.
negyedév

2020

becsült érték: nettó:183.997.000,- Ft
mennyiség: Biatorbágy város közigazgatási határán belüli - az alábbiakban felsoroltak szerinti - közutakon a hó-eltakarítási, illetve
síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, melynek eredményeként közutak járhatóvá és használhatóvá válnak.
A teljesítéshez kapcsolódó feladat tartalmazza a közutakon a hó eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési feladatok elvégzése után, a téli
munkák befejezését követő egyszeri úttakarítást is.
1. Belterületi kiépített kiszolgáló és lakóutak
Napi gyakoriság: 3
(42,3 km*4,5 m átlag szélességgel= 232 650 m2
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és sárga bányahomokkal 1:3 arányban bekeverve , a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő
anyaggal együtt
2. Belterületi kiépítetlen kiszolgáló és lakóutak
Napi gyakoriság:3
(11,26 km*5,5 m átlag szélességgel=61 930 m2
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és dmax 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban bekeverve , a szükséges mennyiség kiszórva, a
mentesítő anyaggal együtt
3. Külterületi közutak (Peca-tó, Katalin hegy
Kbt.115.§
Napi gyakoriság:3
(38,65 km*3,7 m átlag szélességgel=143 005 m2
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és max 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a
mentesítő anyaggal együtt
4. Külterületi közutak (Szarvas hegy, Öreg hegy,Ürge hegy, Kutya hegy
Napi gyakoriság: 1
(30 km*3,7 m átlag szélességgel=111 000 m2
Hó és síkosság mentesítés NaCl2-dal és max 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a
mentesítő anyaggal együtt
5. Külterületi közutak (Szarvas hegy, Öreg hegy,Ürge hegy, Kutya hegy Natura 2000 terület
Napi gyakoriság: 1
(8,65 km*3,7 m átlag szélességgel=32 005 m2
Hó és síkosság mentesítés hó-eltolást követően csicsaki kővel síkosság-mentesítve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő
anyaggal együtt
keretösszeg: nettó: 300.000.000,-Ft

Kbt.115,§ szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekkel kapcsolatos - Kossuth Ferenc a becsült érték: nettó: 97.677.735,- Ft
Kossuth Lajos utcák szilárd burkoltú felújítása
és csapadékvíz-elvezetése
Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítése

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
GSZ

a becsült érték: nettó: 229.727.240,- Ft
ÁRUBESZERZÉS

2021. május 31.

