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Bácsalmás Város Képviselő-testületének  
2022. szeptember 27-én megtartandó ülésére 

 
Nyertes ajánlattevő feltételes kiválasztása az 545540 azonosító számú „Kossuth utca 
felújítása” című projekt keretén belül kátyúmentesítési munkák elvégzése tárgyában, 

vállalkozási szerződés elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzata az 545540 azonosító számú „Kossuth utca felújítása” 
című projekt elnyert összegéből befejezte a Kossuth utca felújítását, melynek során maradvány 
összeg keletkezett. Az adatlap módosításával kértük a Belügyminisztériumnál, hogy a 
fennmaradt keretet (1.951.391 Ft) kátyúmentesítési munkálatokra használhassuk fel. Az erre 
vonatkozó döntés folyamatban van, 1-2 héten belül várható.  
Bácsalmástól majdnem a Kígyós Horgásztóig tartó aszfaltozott út állapotának felmérése 
megtörtént. A 3185 méter hosszú szakaszon 116 m2 útfelület kátyúmentesítése szükséges, ezt 
szeretnénk a maradvány keretből megoldani. 
 
A kátyúmentesítési munkálatok elvégzésére Önkormányzatunk a pályázati előírások és a 
hatályos beszerzési szabályzat alapján 3 egymástól független kivitelezőtől kellett, hogy 
összehasonlítható árajánlatot bekérjen, biztosítva ezáltal a piaci verseny érvényesülését. Az idő 
rövidsége miatt Németh Balázs polgármester saját hatáskörben árajánlatokat kért be olyan 
szervezetektől, melyekkel az Önkormányzat korábban már kapcsolatba került más projektek 
keretében. 
 
Az árajánlatkérések kiküldésére 2022. szeptember 20-án került sor. Az ajánlattételi határidő 
2022. szeptember 22. napja volt. 
 
Árajánlat benyújtására felkért szervezetek: 

- LESZTER PRIME KFT., 6346 Sükösd, Új utca 47/4. 
- METROPOLISZ-ATLASZ KFT., 6723 Szeged, Hattyú utca 56. 
- DOBOS BETON-ÚT KFT., 6300 Kalocsa, Negyveni út 21/2117 hrsz. 
 

Az árajánlatkérőben az alábbi tevékenység elvégzésére kért árajánlatot Önkormányzatunk: 
 
Bácsalmás Sóstó-Horgásztó felé vezető út kátyúmentesítési munkái 5to AC 8 / AC 11 
meleg aszfalttal, vágott / nem vágott kialakítással szükség szerint. (HRSZ: 2892/2, 0617/4, 
0628/2 és 0639) 
 
Az árajánlatkérőben meghatározott feladatok elvégzésére az árajánlatkérőben meghatározott 
határidőig valamennyi ajánlattételre felkért szervezet megküldte árajánlatát. Az árajánlatok 
összehasonlítása, kiértékelése megtörtént, az előterjesztés mellékletét képezi. 
Ezen dokumentum alapján megállapításra került, hogy a kivitelezői feladatok elvégzésére a 
DOBOS BETON-ÚT KFT., (6300 Kalocsa, Negyveni út 21/2117 hrsz.) adta a legkedvezőbb 
ajánlatot. 
A kivitelezői feladatok elvégzésére legkedvezőbb árajánlatot nyújtó szervezettel megkötendő 
vállalkozási szerződés tervezet szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi.   
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 
következő határozati javaslatot az Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján, egyszerű többséggel 
elfogadni. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Nyertes ajánlattevő feltételes kiválasztása az 545540 azonosító számú „Kossuth 
utca felújítása” című projekt keretén belül kátyúmentesítési munkák elvégzése 
tárgyában, vállalkozási szerződés elfogadása 
 
1. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-
testület) úgy határoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett által 
megvalósítandó, 545540 azonosító számon igényelt "Kossuth utca útfelújítása" elnevezésű 
támogatott projekt útépítési kivitelezői feladatok elvégzésére legkedvezőbb árajánlata alapján 
feltételesen a DOBOS BETON-ÚT KFT-t bízza meg 1.540.000 Ft+ÁFA (27%)=1.955.800 Ft 
megbízási díj ellenében. A pénzügyi kötelezettségvállalás forrása a pályázat költségvetéséből 
biztosított. A vállalkozási szerződés megkötésének feltétele a Belügyminisztérium jóváhagyása 
a maradvány keret felhasználására vonatkozóan. 
2. A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
vállalkozási szerződés tervezet tartalmával egyetért, azt változatlan formában elfogadja és 
jóváhagyja. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Bakos Zoltán István pályázati referens 
 
A határozatról értesül: 
- kivonattal:  1. Németh Balázs polgármester 
   2. Patocskai Ibolya jegyző 

3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 
   4. Bakos Zoltán István pályázati referens 

 
Bácsalmás, 2022. 09. 26. 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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Egyszerűsített vállalkozási szerződés 
 

 
1. Szerződő felek: 

 Bácsalmás Város Önkormányzata, 6430 Bácsalmás Gróf Teleki J u.4-8., (adószám: 15724320-2-

03) mint Megrendelő 

 DOBOS BETON-ÚT Betontermékgyártó és Útépítő KFT., 6300 Kalocsa, Negyveni út 21., 

(adószám: 11972772-2-03) mint Vállalkozó 

2. Szerződés tárgya:  Bácsalmás Sóstó-Horgásztó felé vezető út kátyúmentesítési munkái 5to AC 8 

/ AC 11 meleg aszfalttal, vágott / nem vágott kialakítással szükség szerint. (HRSZ: 2892/2, 0617/4, 

0628/2 és 0639)  

3. Határidők: 

 a./ kezdés:    2022.10.01.  

 b./ befejezés:    2022.11.15.  

Megrendelő korábbi teljesítést elfogad. 

4. Vállalkozási díj:    1.540.000.-+ÁFA, összesen 1.955.800 Ft  

5. Elszámolási mód: 

 a./ átalányáron árajánlat szerint 

6. Fizetési mód: 

 a./ átutalással a számla kézhezvételét követő 15 napon belül 

7. Képviseletek: 

 a./ Megrendelő részéről:   Németh Balázs polgármester 

 b./ Vállalkozó részéről:   Dobos Róbert ügyvezető  

8. Egyéb megállapodások:  

Teljesítést igazolja:    Németh Balázs polgármester 

9. Jelen egyszerűsített vállalkozási szerződésben nem szereplő kérdések tekintetében az érvényes, 

vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

Kelt: Bácsalmás, 2022.09.26. 

 

 

 

 

  Megrendelő                                            Vállalkozó 
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Kedvezményezetti nyilatkozat árajánlatok összegzéséről 

 

 

Ajánlatkérő neve és címe: Bácsalmás Város Önkormányzata 

    6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8. 

 

Ajánlatkérés tárgya: 

Bácsalmás Sóstó-Horgásztó felé vezető út kátyúmentesítési munkái 5to AC 8 / AC 11 meleg 

aszfalttal, vágott / nem vágott kialakítással szükség szerint. (HRSZ: 2892/2, 0617/4, 0628/2 

és 0639) 
 

Ajánlatkérés kiküldésének dátuma, módja: 2022.09.20. – elektronikusan 

 

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2022.09.22. 

 

Ajánlatok: 

 

Ajánlattevő Székhely 

Ajánlat 

beérkezése 

napja 

Ajánlati ár 

LESZTER PRIME KFT. 
6346 Sükösd, Új utca 

47/4. 
2022.09.22. 1.720.000 Ft + ÁFA (27%) 

METROPOLISZ-ATLASZ KFT. 
6723 Szeged, Hattyú utca 

56. 
2022.09.21. 1.620.000 Ft + ÁFA (27%) 

DOBOS BETON-ÚT KFT. 
6300 Kalocsa, Negyveni 

út 21/2117 hrsz 
2022.09.22. 1.540.000 Ft + ÁFA (27%) 

 

A fenti határidőre az ajánlattételre felkért ajánlattevők mindegyikétől, összesen 3 db ajánlat 

érkezett az előírt formai és tartalmi követelményeknek eleget téve. 

 

A beérkezett 3 db ajánlat érvényes, a beszerzési eljárás eredményes volt. 

 

Elbírálási szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot, DOBOS BETON-ÚT KFT. (6300 

Kalocsa, Negyveni út 21/2117 hrsz) adta az árajánlatban meghatározott 1.540.000 Ft + ÁFA 

(27%) = 1.955.800 Ft összegben. 

 

 

Bácsalmás, 2022. szeptember 26. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Aláírás 

 


