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Előterjesztés 

Közbeszerzési eljárás indításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására  

Biatorbágy Város Önkormányzata a 261/2020.(XI.11.) határozatával döntött arról, hogy 
2022. június 30. napjáig terjedő időszakra vállalkozási szerződést köt az Út-Közmű-Gép 
Kft-vel „Biatorbágy Város közigazgatási területén hóeltakarítási és síkosság-mentesítési 
feladatok ellátása” tárgyában.  

Tekintettel arra, hogy 2022. június 30. napjával lejárt a feladatra aláírt vállalkozási 
szerződés, az Önkormányzat köteles közbeszerzési eljárást indítani a feladat folyamatos 
ellátásának biztosítására.  
 
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése  
 
A közbeszerzés mennyisége az előző szerződésekben foglaltakhoz képest nem változik, 
így a nyertes ajánlattevő feladata a Biatorbágy város közigazgatási határán belüli  
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. 
  
2020. évben hatályát vesztett vállalkozási szerződés szerint kifizetett díj összeg nettó: 
60.419.666.- volt. 
 
2020. december 15-től 2022. év március 15. napjáig kifizetett díj összege: bruttó 
33.620.720.- 

A tervezett szolgáltatás értéke az elmúlt időszak (2020.12.15. -2022.03.15.) kifizetéseit 
tekintve: bruttó 33.620.720.- forint.  

A 2020. november 24-én aláírt vállalkozási szerződés 4. pontja alapján a vállalkozói díj két 
részből állt össze:  

1. rendelkezésre állás: 99.000.-/nap+áfa, (javaslom, hogy a szerződés hatálya alatt 
december 1. és következő év március 15 napja között kerüljön meghatározásra)  

2. a tényleges munka elvégzése alapján 2890.-Ft/km+áfa ( ez az ár a jelenleg hatályos 
szerződés szerinti költség, aminek növekedése várható)  

Látszik, hogy a szerződés hatálya alatt a tényleges munkavégzés volt kisebb súlyban.  

2020.12.15-2022.03.15 (15 hónap) alatt a becsült érték fele került kifizetésre.  



30 hónap becsült értéke: bruttó 67.241.440.- még uniós értékhatáron belüli, de számolni 
szükséges az áremelkedésekkel.  

Figyelembe véve az elmúlt időszakban kifizetett ellenszolgáltatás mértékét, és a jelenlegi 
piaci árakat, javaslom, hogy a becsült érték nettó 33.620.720.- forintban legyen 
megállapítva. Javaslom, hogy fedezetként nettó 40.000.000.- forint kerüljön erre a feladatra 
a 2022/2023/2024 költségvetésekbe. 

Nemzeti értékhatár: nettó 15 millió forint,  

Uniós értékhatár: nettó 75 245 700.- 

Amennyiben az Önkormányzat 2022. december 15 és 2024. március 15. időszakra 
kiterjedő (15 hónapos) szerződésben gondolkodik, úgy a becsült ellenszolgáltatás 
értékeként a bruttó 33.620.720.- forint (nettó: 26.473.008.-) becsült értékkel lehet számolni. 
Ennek az alapja a jelen szerződés alapján kifizetett összeg, amiben a benzináremelkedés 
nincs belekalkulálva.  Ezért javaslom, hogy fedezetként 40.000.000.- forint kerüljön 
elkülönítésre a feladatra vonatkozóan.  

Mivel a becsült érték a nemzeti közbeszerzési értékhatárt eléri, azt meghaladja, de az 
uniós értékhatárt nem éri el (nettó 68.655.860.-), ezért a Kbt. Harmadik Rész 112.§ alapján 
javaslom lefolytatni a közbeszerzési eljárást.  
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2022. május 25. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (VI.30.) számú 

határozata  

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-
eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési 
eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság 
mentesítési feladatok ellátására szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik Rész 112.§ alapján 
„Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési 
feladatok ellátására” nyílt közbeszerzési eljárást indít. 
 

2. A szerződés hatályát 15 hónapban határozza meg.  
 

3. A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 26.473.008.-forint, fedezetként bruttó 
40.000.000.- forintot határoz meg,  
 

4. 2022. évre a fedezet összege a 2022 évi költségvetésben rendelkezésre áll.  
 

5. a 2023-2024 évekre vonatkozóan a feladatra vonatkozó költséget biztosítja. 
 

6. A polgármestert felkéri a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges feladatok 
elvégzésére. 

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 

 
 

                                          Tarjáni István                              dr. Hajdu Boglárka 
                                           polgármester                                           jegyző 
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