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Bácsalmás Város Képviselő-testületének  
2022. október 25-én megtartandó ülésére 

 
Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér 

kialakítása Bácsalmáson című pályázat keretén belül közbeszerzési feladatok ellátása 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bácsalmás Város Önkormányzata a TOP-Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívásra pályázatot adott be „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” címmel, mely pozitív 
elbírálásban részesült TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 kódszámmal. 
 
A projekt teljes költsége összesen: bruttó 221 999 999 Ft 
Támogatás intenzitás: 100% 
Előleg maximális mérték: 100% 
Projekt tervezett kezdete: 2022.04.01. 
Projekt tervezett befejezése: 2025.03.31. 
 
Előzmények: 
 
Bácsalmáson a szabadtéri rendezvények megtartása minden esetben utcalezárással tud 
megvalósulni, nincs egy közösségi tér kialakítva ilyen esetekre, többek között ez is hiányosság 
a településen. Annak érdekében, hogy a jövőben egy színvonalas, városhoz méltó téren 
valósulhassanak meg a különböző rendezvények, egy városi főtér-pihenőpark kerülne 
kialakításra e pályázat eredményeként a Bácsalmási Művelődési Központ (Bácsalmás, Szent 
János u. 7, 6430) mögötti tér felújításával (érintett HRSZ-ek: 1990/2, 1990/4, 1990/8, 1990/5). 
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, 
rekonstrukciója, építése, beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges 
közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás 
korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, 
vízfelületek kialakítása.  
A fejlesztés eredményeként megvalósul: 
- a fejlesztés helyszínén kialakításra kerül épített (nem zöldfelülettel rendelkező) 
közterület 1853 m2-en, térkővel; 
- a fejlesztés helyszínéhez kapcsolódóan a garázssorokhoz vezető utcaszakasz 
burkolatának felújítása, térkővel történő ellátása, 164 m2-en; 
- egy szabadtéri színpad kialakítása kulturális, művelődési események megtartására; 
- a közösségi térhez kapcsolódóan kialakításra kerül egy játszótér  
- eszközbeszerzés: nem beépítésre kerülő utcabútorok, színpad esetében beszerzendő 
pavilonok, fény- és hangeffekteket biztosító eszközök, térfigyelő kamerák; 
- a településen megvalósítandó okos településfejlesztési elem megvalósítása okospad 
kihelyezésével. 
 
A projektet Pályázó 2022-2026 közötti időszakban kívánja megvalósítani, bruttó 
finanszírozásban. 
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A 2022.09.20.-i Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli nyílt 
ülésén határozat született a fenti projekt közbeszerzési feladatainak ellátásához megszólítandó 
három szervezetről. Az árajánlatok bekérése megtörtént. 
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2022. szeptember 30. - 14 óra volt. 
Mindhárom ajánlat határidőben beérkezett. 

 
A fent leírtak alapján az Közösségi tér kialakításához kapcsolódó közbeszerzési feladatok 
ellátása tárgyban az alábbi vállalkozóktól kért be árajánlatot az Önkormányzat: 

 

 
 
 
Az árajánlatkérésre a vállalkozások az alábbi árajánlatokat adták: 
 
 

1. Solvendis Consultant  Kft. 
2000 Szentendre, Ürge u. 1. 
Adószám: 26233372-2-13 
Ügyvezető: Prisznyák András 
prisznyak.andras@solvendis.hu 
Ajánlati ár: 2.000.000,- Ft +áfa  2.540.000,-Ft 
 

2. LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
1034 Budapest, San Marco utca 51. 1. em. 1.  
Adószám: 26171946-2-41 
Ügyvezető: Balogh Márton Sándor 
balogh.marton.sandor@lineupkft.hu 
Ajánlati ár: 1.748.031,- Ft + áfa  2.220.000,- Ft 
 

3. Step Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
1149 Budapest, Pillangó park 7-9. VII. em. 11. 
Adószám: 25599088-2-42 
Ügyvezető: dr. Stayer Edgár 
edgar.stayer@gmail.com 
Ajánlati ár: 2.400.000,- Ft + áfa  3.048.000,- Ft 

 
 
 

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. 
 
 
 

 

Cégnév Székhely Adószám 

Solvendis Consultant  

Kft. 

2000 Szentendre, Ürge u. 1. 26233372-2-13 

LINE UP Közbeszerzési 

Tanácsadó Kft. 

1034 Budapest, San Marco utca 51. 1. 

em. 1. 

26171946-2-41 

Step Közbeszerzési 

Tanácsadó Kft. 

1149 Budapest, Pillangó park 7-9. VII. 

em. 11. 

25599088-2-42 
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Határozati javaslat 
 
 

Tárgy: Szolgáltató kiválasztása a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér 
kialakítása Bácsalmáson című pályázat keretén belül közbeszerzési feladatok ellátása 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - 
Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson című pályázat keretén belül, közbeszerzési 
feladatok ellátására az alábbi céget bízza meg:  

 
LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

1034 Budapest, San Marco utca 51. 1. em. 1.  
Adószám: 26171946-2-41 
Ügyvezető: Balogh Márton Sándor 
balogh.marton.sandor@lineupkft.hu 
Ajánlati ár: 1.748.031,- Ft + áfa, összesen 2.220.000,- Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Skropkó Adrián pályázati referens 
 
A határozatról értesül: 
- kivonattal:  1. Németh Balázs polgármester 
   2. Patocskai Ibolya jegyző 

3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 
   4. Skropkó Adrián pályázati referens 

 
 
 
Bácsalmás, 2022. 10. 12. 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
 
 
  

mailto:balogh.marton.sandor@lineupkft.hu
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