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Előterjesztés 

Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. 
ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata 73/2012. (04.03.) Öh. számú, a Biatorbágy Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola tervezési 

feladatainak elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról szóló határozata alapján 

tárgyi tervezési feladatra a Leták és Tamás Építésziroda Kft-vel (1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) 

kötött szerződést. E megkötött szerződés V. rész 7. pontja alapján 2013. december 31. napján 

megszűnt. 

A tárgyi épület építési engedélye 2014. januárban jogerőre emelkedett, így a kiviteli tervek 

elkészítésére a kiviteli tervdokumentáció elkészíttetésére Biatorbágy Város Önkormányzata 

17/2014.(I.30.) Öh. számú határozatával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást írt ki. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást 2014. január 31-én, a 

kizárólagos jogokra hivatkozással, - a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása mellett - 

kizárólag a Leták és Tamás Építésziroda Kft-nek küldte meg. 

Az ajánlattételi felhívást 2014. február 14-én az Önkormányzat oly módon módosította, hogy a 

kiviteli tervek elkészítését két ütemre bontotta, így a 2014. január 31-én kiírt közbeszerzési 

eljárás kizárólag az I. ütemre vonatkozott.  

A II. ütem lefolytatására a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást javasolom. A fent említett kizárólagos jogokra tekintettel a 

felhívás a Leták és Tamás Építésziroda Kft-nek küldhető ki. A II. ütem kiviteli terveinek 

elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására az Önkormányzat a Cordict Kft-t 

bízta meg.  

Fentiekre tekintettel kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

Biatorbágy, 2015. április 28. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
../2015. (IV.30.) önkormányzati határozata 

Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. 
ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) megtárgyalta Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes 
általános iskola II. ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli 
terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést, 

2) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) c) pontja alapján 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Biatorbágy 452 hrsz-ú 
ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének építési 
engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítésére,  

3) az ajánlati felhívást a Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, Vöröskő u. 
21.) részére küldi meg, 

4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 

Határidő: 2015. május 15.  

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  

 

 Tarjáni István s.k.  dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 
 


