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Előterjesztés 

Bácsalmás Város Képviselő-testületének 2022. november 29-én megtartásra kerülő ülésére 

 

RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű 

támogatott projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás 

elvégzésére árajánlatot adó szervezetek kijelölése 

tárgyban 

 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata önálló pályázóként támogatási kérelmet nyújtott be 

2022. január 5-én az RRF-1.1.2-21 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű pályázati 

kiírásra. A benyújtott pályázat a jogosultsági kritériumok, majd a szakmai tartalmak ellenőrzését 

követően a Miniszterelnökség RRF Végrehajtási és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztály 

2022. március 18. napján keltezett, IKT-2022-902-I1-00000078/0000012 iktatószámú értesítő 

levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a pályázatunk 779.999.998 Ft támogatásban 

részesült. A támogatási szerződés feltételeinek teljesítését követően az RRF-1.1.2-21-2022-00089 

azonosító számú projekt megvalósítására Önkormányzatunk 2022. május 13-án támogatási 

szerződést kötött a Miniszterelnökséggel. 

A támogatott projekt 2022.07.01-én megkezdődött és 30 hónap áll rendelkezésre a projekt 

megvalósítására, amelynek első szakaszában a tervezésre és a kivitelező kiválasztását szolgáló 

közbeszerzési eljárás lefolytatására, a második szakaszban a kivitelezésre, a harmadik szakaszban a 

projekt zárásra, a megépült létesítmény használatbavételére, a bölcsőde megnyitására kerül sor. 

A Képviselő-testület már döntött a tervezési feladatokat ellátó tervező vállalkozás 

kijelöléséről illetve a marketing feladatokat és a kötelező nyilvánosságbiztosítási elemeket 

megvalósító szolgáltató kiválasztásáról. 

A tervezési feladatok a projektben szakmai közreműködést vállaló Lechner Tudásközpont 

Kft. iránymutatásai mellett folyamatosan haladnak. A mintaterv adaptáció mellett készül a terület 

illetve a létesítmények (bölcsőde és garázs épület) közműellátottságának tervdokumentációja, 

folyamatban van a rendezési terv módosítása, majd ez utóbbi elkészülését követően megtörténik a 

telekalakítás. 

A tervezői feladatok befejezését követően az építőipari kivitelező, majd a bölcsőde 

működéséhez szükséges eszköz illetve bútorbeszállító kiválasztására önkormányzatunk 

közbeszerzési eljárást folytat le, amelyhez közbeszerzési tanácsadót kíván biztosítani a projekt 

költségvetésének terhére. 

 

A közbeszerzési szolgáltatói feladatok szakszerű elvégzésére, a hatályos törvények és jogszabályok 

betartására az Önkormányzat a pályázati előírások betartása és a hatályos beszerzési szabályzat 

értelmében 3 szakirányú vállalkozótól kíván összehasonlítható árajánlatot bekérni, biztosítva ezáltal 
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a piaci versenyt. A közbeszerzési szolgáltatói tevékenységek finanszírozása a támogatott pályázat 

költségvetésében biztosított. 

A korábbi időszak pályázati projektjeinek megvalósításába bevont közbeszerzési tanácsadói 

szolgáltatást nyújtó szervezetek bevonásával kívánja az Önkormányzat összehasonlítható 

árajánlatait bekérni. 

A fent leírtak alapján az RRF-1.1.2.-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson” elnevezésű támogatott pályázati projekt közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásának 

elvégzésére az alábbi vállalkozóktól kér be árajánlatot az Önkormányzat: 

 

1. STEP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
Kapcsolattartó: Dr. Stayer Edgár (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) 

Lajstromszám: 00923 

Cím: 1149 Budapest, Pillangó park 7-9. VII. em. 11. 

Adószám: 25599088-2-42 

E-mail: edgar.stayer@gmail.com 

 

2. LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
Kapcsolattartó: Balogh Márton Sándor (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) 

Lajstromszám: 00613 

Cím: 1034 Budapest, San Marco u. 51. I. em. 1. 

Adószám: 26171946-2-41 

E-mail: lineupkft@gmail.com 

 

3. Solvendis Consultant Kft. 
Kapcsolattartó: Prisznyák András (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) 

Lajstromszám: 00453 

Cím: 2000 Szentendre, Ürge u. 1. 

Adószám: 26233372-2-13 

E-mail: prisznyak.andras@solvendis.hu 

 

 

Képviselő-testületi döntéshozatalt követően az árajánlatkérő levelek megküldésre kerülnek a 

vállalkozások részére, majd a beérkezett ajánlatok összehasonlítását követően döntéshozatalra, 

valamint a vállalkozói szerződés elfogadására újabb előterjesztés készül 2022. decemberben. 

A cél, hogy Önkormányzatunk mielőbb meg tudja indítani a közbeszerzési eljárásokat, ezzel 

mielőbb kiválasztásra kerüljön az építőipari kivitelező illetve az eszközbeszállító, a 

mérföldkövekben vállalt szakmai feladatok teljesülhessenek. 

 

 

 

 

 
Határozati javaslat 

 

 

Tárgy:  RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” 

elnevezésű támogatott projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói 

szolgáltatás elvégzésére árajánlatot adó szervezetek kijelölése 
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1. Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az RRF-1.1.2-21-

2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt 

közbeszerzési tanácsadói szolgáltató beszerzésére árajánlatot kér be az alábbi szervezetektől: 

- STEP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

(1149 Budapest, Pillangó park 7-9. VII. em. 11.; adószám: 25599088-2-42) 

 

- LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

(1034 Budapest, San Marco u. 51. I. em. 1.; adószám: 26171946-2-41) 

 

- Solvendis Consultant Kft. 
(2000 Szentendre, Ürge u. 1.; adószám: 26233372-2-13) 

 

A beérkezett árajánlatok alapján a Testület a 2022. decemberi testületi ülésen dönt a 

közbeszerzési tanácsadó szolgáltató kiválasztásáról, a megkötendő szerződésről. 

 

 

 Határidő:   Azonnal 

 Felelős:    Németh Balázs polgármester 

 

 Operatív felelős:  Száhl Imre projektmenedzser 

 

 A határozatról értesül: 
- kivonattal:   1. Németh Balázs polgármester 

    2. Patocskai Ibolya jegyző 

    3. Horváth István gazdasági osztályvezető 

    4. Száhl Imre projektmenedzser 

 

 

Bácsalmás, 2022. november 24. 

 

  Németh Balázs 

  polgármester 
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