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ELŐTERJESZTÉS 
 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, 
felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési 
eljárást kíván indítani.  
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.  

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 tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást 
indít a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik Része és a 115. §. (2) 
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.  
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Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bek. szerint legalább öt, a teljesítésre alkalmas, 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, 2022. január 10. 

 

 
                                                                               Tarjáni István s.k. 
                                                                                   polgármester     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2022. (I.27.) számú határozata 

 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, 

felújítása és korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést; 
 

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

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

• Út-Közmű-Gép Kft.  
Út-Közmű-Gép Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 13-09-143057  
Adószám: 23076646-2-13  
Székhely: 2030 Érd, Thököly Imre utca 54.  
EKRSZ_38869295 

 

• 4-ÉPV Kft.  
4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Cégjegyzékszám:11-09-025119  
Adószám:13217471-2-11  
Székhely: 2534 Tát, Törökvész utca 29.  
EKRSZ_95607995 

 

• HANDEL - BAU Kft.  
HANDEL - BAU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám:13-09-137261  
Adószám: 22669230-2-13  
Székhely: 2045 Törökbálint, Dózsa György utca 54. 
EKRSZ_67848946 
 
 
 
 
 



• PUHI-TÁRNOK kft.  
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Cégjegyzékszám:13-09-061982  
Adószám:10429549-2-13  
Székhely:2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34 
EKRSZ_77331052 

 
 

• BP Faktum Bt.  
BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság 

Cégjegyzékszám:01-06-758145  
Adószám:21599268-2-43  

    Székhely:1112 Budapest, Sasadi út 178. 1. em. 4 
     EKRSZ_46630241 

 
 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerbe való megjelenítésével, egy időben a 3. 
pontban feltüntetett gazdasági szereplők értesítése mellett.  
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály 
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