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Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata  2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),  42. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint: 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. 
 A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  
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. 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét 
a mellékelt táblázat tartalmazza. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tagjait álláspontjuk kialakítására. 
Biatorbágy, 2021. március 08. 

Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
                                                           
 
 
 
 
 



 
                                                     Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (III. ….) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét elfogadom. 
 
A 2021. évi közbeszerzési terv a határozat melléklete. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 Tarjáni István 
  polgármester 
 
 
 



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

Földgáz energia 392.818m3/24hónap Kbt. Második Része szerinti nyílt uniós 2021.I. negyedév 2022. december 31.
Villamos energia 995.040kwh/24hónap Kbt.  Második Része szerinti nyílt uniós 2021. I. negyedév 2022. október 31.
Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás bruttó: 219 542 440.- Kbt.Második Része szerinti nyílt UNIÓS 2021. I. negyedév 2025. május 31. 

Gólyafészek Bölcsőde 
főzőkonyha korszerűsítése bruttó 32.000.000.- Kbt. 112.§ Hirdetménnyel induló, nylt nemzeti 2021. I. negyedév 2021. augusztus 31.

A Kálvin tér átépítése bruttó 600.000.000. Kbt. 115.§ nemzeti 2021. II. negyedév 2021. december 31.
Az Orgona utca felújítása nettó 59.362.370 Ft Kbt.115.§ nemzeti 2021. I. negyedév 2021.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési terve

Szolgáltatás megrendelés
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