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„Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

Az Önkormányzat évek óta dolgozik a Kálvin-tér csomópont felújításának, átalakításának 
lehetőségein.  

Az elmúlt időszakban a Kálvin tér közvetlen közelében egy új óvoda került megépítésre és 
átadásra, valamint egy új általános iskola is hamarosan fogadni tudja a tanulóit.  

A két intézményt az átadást követően napi 500-700 gyermek fogja látogatni.  

A csomópont kialakítását célzó körforgalom enyhítené az autós forgalom által okozott 
nehézségeket a jövőben.  

Az engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak a körforgalom 
átépítéséhez/felújításához,  ami elegendő ahhoz, hogy közbeszerzési eljárás induljon ezen 
kivitelezési munkákra vonatkozóan.  

A tervezői költségbecslés alapján ezen közbeszerzési eljárást érintő építési beruházás 
becsült értéke:  

Bruttó 257.753.750.- forint (nettó: 202.955.709.-) 

Ez az összeg nem tartalmazza a főkertész által elvégezendő feladatokat, az út - és 
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó feladatokat, a villamos energia vezetékek és a távközlési 
kábelek földbe helyezési munkáit és a jelzőlámpák elhelyezését.   

A kimaradó munkák becsült értékével a kivitelezés teljes összege meg fogja haladja a bruttó 
300.000.000.- forintot. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához eljárásrendnek javaslom a Kbt. 112.§.(1) bekezdés 
b) pontját, ami azt jelenti, hogy a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint 
jár el a 114-116.§-ban foglalt eltérésekkel.  

A közbeszerzési értékhatár (a KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31. alapján)  építési 
beruházásokra vonatkozóan: 50.000.000-1.704.296.000 Forint. 

Azzal, hogy a teljes kivitelezés becsült értéke összeszámolva, előre láthatóan meg fogja 
haladni a nettó 300.000.000.- forintot lehetősége lesz az Önkormányzatnak arra, hogy azon 
esetekben, ahol még nem áll rendelkezésre engedélyes terv, lehetőség van arra, hogy ezen 
munkákra vonatkozóan az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 98.§(3) bekezdése alapján 



 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indítson majd akkor, ha az engedélyes tervek 
rendelkezésre állnak.  

A két közbeszerzési eljárás részekre nem bontható, becsült értéke összeszámolandó, együtt 
kezelendő.  

A Kormány 1869/2021.(XII.3.) Korm. határozata szól az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú 
településeket érintő beruházások támogatásáról.  

Ezen határozatban 1. számú mellékletének 9. sorában szerepel Biatorbágy Város 
Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (útfejlesztés, Kálvin tér 
forgalomtechnikai átépítése, parkolók építése) 600.000.000.- forint vissza nem térítendő 
támogatással.  

Mivel a szerződés teljesítéséhez egyenlőre még nem áll rendelkezésre a fedezet, ezért 
javaslom, hogy feltételes közbeszerzési eljárás kiírására kerüljön sor.  

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 53.§. (5)- (6) 
bekezdései lehetőséget adnak az Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek feltételes 
közbeszerzési eljárás megindítására.  

A Kbt. 53. § -a szerinti úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő az 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamilyen meghatározott, ellenőrzési körén kívül 
eső, bizonytalan jövőbeli esemény miatt, vagy ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló 
kérelmet nyújt vagy nyújtott be és az nem nyert támogatást vagy nem olyan arányban, ami a 
szerződés teljesítését lehetővé teszi.  

Ezen indokok alapján javaslom, hogy feltételes közbeszerzési eljárás kerüljön kiírására a 
„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyban.  

Mindezek okán kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására előzetesen hatalmazzon fel.  

Biatorbágy, 2021. december 7. 
  
 
 
 
                                                           Tarjáni István s.k. 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (XII. 16.) határozata 

„Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Biatorbágy, Kálvin tér 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik 
rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti eljárásrendben „Biatorbágy, Kálvin tér 
felújítása” tárgyában, meghívásos közbeszerzési eljárást indítson. 

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53.§. (5)- (6) bekezdése alapján 
Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérőnek feltételes közbeszerzési eljárást indít 
a „Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyában.  

 
 
Határidő: azonnal 
Kivitelezésért felelős: Szervezés, Műszaki Osztály 
Felelős: Polgármester 
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