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ELŐTERJESZTÉS 
 

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
A Képviselő-testület a 194/2022.(VI.30.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárás 
nyertese tekintetében.  

A szerződés aláírására 2022. június 29. napján került sor.  

Szerződéses összeg: nettó: 153.013.633.- forint  

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás becsült értéke: nettó 263.423.797,- Ft + ÁFA. 

A közbeszerzési eljárás előkészítése során már egyértelmű volt, hogy szükség lesz újabb 
eljárás kiírására és lefolytatására, mert a 2021. december 27. napján indult részvételi 
felhívás időpontjában az önkormányzat nem rendelkezett az átépítést érintő összes feladat 
tekintetében engedélyekkel.  

A közbeszerzési eljárásról szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) megengedi, hogy 
az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon további építési beruházás 
megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi 
nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési 
beruházás teljesítésére.  

Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az 
alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, 
és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy 
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és 
szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az 
építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette 
az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár 
elérésének meghatározása szempontjából).  

A PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft-vel aláírt szerződés nem tartalmazta a tájépítészeti 
feladatokat, , az elektromos és 
távközlési közműhálózat kiváltását, a meglévő föld feletti hálózatok 
terepszint alá helyezését, a közvilágítási hálózat átépítését és a közúti jelzőlámpák ,  
valamint a buszmegálló váróépület építését és a  térfigyelő kamerarendszer telepítését,  
továbbá az ivóvízhálózat kiváltását, organizációs költségeket sem.   

Az alapeljárás ajánlattételi felhívásának VI.3.9. pont 13. alpontja szerint az Ajánlatkérő 
fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a Kbt. 98.§ (3) bekezdése szerinti 
eljárást folytasson le.  



 
A hirdetmény nélküli eljárás ajánlattételi felhívása csak a nyertes (PUHI-TÁRNOK Út- és 
Hídépítő Kft.) vállalkozó részére kerül megküldésre.  

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

Biatorbágy, 2022. július 14. 
  
 
 
 
                                                           Tarjáni István s.k. 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (VII. 19.) határozata 

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Biatorbágy, Kálvin tér 
felújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza: 

 
1. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (3) bekezdésében foglaltak alapján hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást indít a Kálvin tér felújításához tartozó, alábbi feladatok 
tekintetében:  

• a tájépítészeti feladatok,  
• az elektromos és távközlési közműhálózat kiváltása, 
• a meglévő föld feletti hálózatok terepszint alá helyezése, 
• a közvilágítási hálózat átépítése, 
• a közúti jelzőlámpák,   
• a buszmegálló váróépület építése, 
• térfigyelő kamerarendszerének telepítése,   
• az ivóvízhálózat kiváltása,  
• organizációs költségek.   

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, 

a jegyzőt azok ellenjegyzésére. 
 
Határidő: azonnal 
végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság, Műszaki Osztály 
Felelős: Polgármester 
 
 
                            Tarjáni István                                        dr. Hajdu Boglárka 
                            polgármester                                                   jegyző 
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