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Előterjesztés 
 

 Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 151/2015. (VIII.3.) határozatában korábban már döntött arról, 
hogy a „2051 Biatorbágy, Kolozsvári út sportpályán futópálya kivitelezésére” indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel – megfelelő ajánlatot. 
 

A rendelkezésre álló fedezet a 2015. évi költségvetésben az ingatlan vásárlásra előirányzott – a Biatorbágy, Kolozsvári u. 
704/2 hrsz-ú ingatlant érintő sportcélú fejlesztés önrészéhez szükséges 60 518 856 Ft a Viadukt SE-nek kifizetett 
támogatással csökkentett – 44.481.144 Ft.  

 
A jelen előterjesztés mellékletét képezi a Kolozsvári utcai sporttelepen megvalósítandó atlétai centrum műszaki leírása, 
mely a korábban kiírt közbeszerzési eljárások műszaki tartalmától eltérően egy komplex atlétikai centrum megvalósítását 
tartalmazza.  

Ez az új jelentősen nagyobb műszaki tartalom két ütemben kerülne megépítésre. 

Az első ütemben még idén a bontási munkák mellett megépülne az egész atlétikai pályára és multifunkcionális pályára 
vonatkozó vízelvezetés, a szegélykő elhelyezése futópálya külső szélén, a támfalépítés, a tömörített zúzottkő fogadóréteg 
kialakítása és a simító réteg beépítése 2cm vastagságban.  

A második ütemben az aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, a szendvics szerkezetű öntött gumi  
sportburkolat terítése a futópályán és az öltöző felöli "D" szektorban pedig a 2016. évben a jövő évi költségvetés terhére 
kerülne megépítésre. 

A fenti beruházás becsült értékére tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § 
(7) bekezdése a) pontja alapján „Biatorbágy, Kolozsvári u. (hrsz: 704/2) atlétikai centrum megépítésére” közbeszerzési 
eljárás kiírását. A jelen előterjesztés mellékletét képezi Dr. Juhász Andrea Julianna által összeállított ajánlati felhívás, 
melynek mellékletét képezi Ernyei Balázs, okleveles építőmérnök által készített műszaki leírás és árazatlan költségvetés. 
is.  

Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2015. október 2..  

 
Tarjáni István s.k.  

 polgármester 

 



 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2015. (X. 2.) határozata 

Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdése 
a) pontja alapján a Biatorbágy, Kolozsvári utcai (hrsz.: 704/2) sporttelepen atlétikai pálya 
megépítésére a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít, 

2. a képviselő testület az alábbi szervezeteket hívja meg:  

……………………….. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 
…………………………… 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 
……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 

3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: szervezési osztály 

 

 


