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Előterjesztés  

 
A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – Közbeszerzési eljárás 
kiírása a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon 
álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 28. § (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében a becsült 
érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végzett, a vizsgálat során az ajánlatkérő 
objektív alapú módszereket alkalmazhat, ilyen módszerek különösen a beszerzés tárgyára 
vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2015. (XII. 3.) határozatával 
indikatív ajánlatot kért három tervezőtől a Biatorbágy, Karinthy utcai iskolaépület 
bővítéséhez tervek elkészítésére. 
 
Az indikatív ajánlatok beérkeztek, az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Fentiek alapján a becsült értékre tekintettel a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás indokolt, mert a Kbt. 115. § (1) bek. szerint: „Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás 
becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke 
nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is…” 
Fentieknek megfelelően Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő köteles 
biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy – 
a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küldeni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadni 
szíveskedjen, és indítsa el a Karinthy utcai iskolaépület projekttervére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást. 

 

Biatorbágy, 2015. december 14. 

Tisztelettel: 

                Tarjáni István s.k. 
                 Polgármester 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
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         Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…/2015. (XII. 16.) határozata 

 
A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – Közbeszerzési eljárás 
kiírása a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon 
álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a 
Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló 
iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, 
 

2.  a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 
 
 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás 

szerinti közbeszerzési eljárás megindítására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési, Beruházási Osztály 
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