
 

ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi 
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 221/2018.(X.25.) határozatával  
döntött a Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról, a  vizsgálati 
dokumentáció elfogadásáról. A döntés szerint a helyi utazási igények kielégítésére egy 
helyi járatot hoz létre, amely csak Biatorbágy Városán belül közlekedik az alábbi vonalon:  

Vasútállomás – Állomás utca – Karinthy Frigyes utca – Meggyfa utca – Szabadság utca – Viadukt utca 
– Baross Gábor utca – Petőfi Sándor utca – Mester utca – Vasút utca – Szabadság utca – Kolozsvári út 
– Géza fejedelem utca – Sándor utca – Nagy utca – Szent István utca – Bajcsy Zsilinszky utca – 
Szabadság utca – József Attila utca – Petőfi utca – Baross Gábor utca – Dévai Gyula utca – Antall 
József utca – Juhász Gyula utca – Szily Kálmán út – Szent László utca – Öntöde utca – Dózsa György út 
– Vasútállomás 

A nagyobb járatsűrűség érdekében az egyirányú változatot támogatta. A szolgáltatást 
kezdetben csak munkanapokon a reggel 5:00 és délután 19:00 óra közötti intervallumban 
javasolja működtetni - a legfrekventáltabb reggel 7:00-8:00 és 14:00-16:00 óra közötti 
időszakokban 2 busszal.  
 
A helyi közlekedés hálózatát az Önkormányzat több lépésben kívánja megvalósítani és a 
megszerzett üzemeltetési tapasztalatok, a valós költségek és a további lakossági igények 
felmerülését követően tervezi a további fejlesztési lépéseket.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást kíván indítani Biatorbágy város 
közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti autóbusz közlekedés 
közszolgáltatási szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtására.  

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése, a beérkezett indikatív árajánlat 
alapján 8 évre vonatkozóan a szolgáltatás becsült értéke: nettó 226.771.654,- Ft. 

Mivel a becsült értéke az uniós értékhatárt eléri, ezért a Kbt. hatálya alá esik, így 
közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles az önkormányzat.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 21. § (1) bekezdését 
figyelembe véve javaslom, hogy a választott eljárás a Kbt. Második része szerinti 
felhívással induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás legyen, melyet a Kbt. 
37.§.(1) c) bekezdése alapján az Ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni.  

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 



A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 
valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 27.§. 
(2) bekezdése szerint a Kbt. Második Része alkalmazásában a Kbt. 6-7. §-a szerinti 
ajánlatkérők esetében a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlati felhívást 
tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 37. § (1) bekezdés c) pontja szerinti részvételi 
felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet V. 
melléklete tartalmazza.  

Az előterjesztés mellékleteként olvasható az ajánlattételi felhívás és a hozzá 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentum.  

 

Biatorbágy, 2019. február 13. 

 
                                                                               Tarjáni István s.k. 
                                                                                polgármester                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2019. (II. 19.) számú határozata 

 
Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi 

autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 
kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta „Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend 
szerinti,helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyában 
közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Második 
Rész szerinti felhívással induló tárgyalásos eljárás megindításra kerülő „Biatorbágy 
város közigazgatási területén, menetrendszerinti, helyi autóbusz-
közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás megindításáról” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását  
 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (TED) való közzétételre és kezdeményezze az EKR rendszerben való 
megjelenését a közbeszerzési eljárásban.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: szervezés 

 


