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Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2023. február 28. napján megtartandó rendes testületi ülésére. 

 

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése 

Bácsalmáson" elnevezésű projekthez tervező szolgáltató kiválasztása, megbízási szerződés elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 

azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekt keretében 2022. 

december 9-én kelt Támogatói döntés szerint. A támogatott projekt megvalósítása megkezdődött. 

A pályázati projekt ütemtervének első szakaszában a megvalósításhoz szükséges előkészítési, 

tervezési feladatok elvégzésére kerül sor. A projekt megvalósításához tervező kiválasztására van szükség. 

A benyújtott pályázatban az Önkormányzat több kivett közterület típusú közútjának felújítása valósul meg. 

Ezek az alábbiak: 

- Kossuth u. déli része, mely a Jovánovics utcában folytatódik: az útszakasz a Narancsik Pál utcától 

kezdődően 430 fm hosszan (kivéve a vasúti átjáró előtti és utáni 8-8 méter, mely a felújítással nem érintett),  

- Kosztolányi utca: a Szt. István utca és a Kinizsi utca közötti szakasza, 120 fm hosszan, 

- Rózsa utca (korábban Rózsa Ferenc utca) a Táncsics Mihály utca és József Attila utca között teljes 

egészében, 297,6 fm hosszan. 

Az átépített vagy korszerűsített közutak hossza: 848 m. A támogatást igénylő vállalja a projekt keretében 

felújítással, korszerűsítéssel érintett önkormányzati tulajdonú belterületi utak esetében az út teljes 

szélességében, legalább a kopóréteg cseréjét. A fejlesztéssel érintett útszakaszok vonatkozásában 

önkormányzatunk új aszfaltszőnyeg beépítését tervezi. Az útügyi műszaki előírásoknak való megfelelés a 

tervezői nyilatkozattal legkésőbb az első mérföldkőig alátámasztásra kerül (2023.06.30).  

A kivitelezés az alábbi feladatokból áll: 

- Padkanyesés, burkolatszélek feltárása 

- Az úttest 2 réteg aszfaltburkolattal való ellátása, felújítása 

- A csatlakozó utcákon a telekhatárig a csatlakozóívek kiépítése 

Az Önkormányzat az építőipari kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni (a 

pályázatban megvalósítandó útfelújítás tervezett bekerülési értéke: 106,1 MFt). 



Az elnyert támogatás költségvetésében támogatott forrás biztosított a kivitelezést megelőző tervezési 

feladatok elvégzésére. 

Önkormányzatunk a pályázati előírások és a hatályos beszerzési szabályzat alapján 3 egymástól 

független tervezőtől kellett, hogy összehasonlítható árajánlatot bekérjen, biztosítva ezáltal a piaci verseny 

érvényesülését. Az Önkormányzat az árajánlatkérést lefolytatta az alábbiak szerint: 

 

Az árajánlatkérések kiküldésére 2023. február 9-én került sor. Az ajánlattételi határidő 2023. február 15. 

napja volt. 

Árajánlat benyújtására felkért szolgáltatók: 

- Ramonád Bt. (6500 Baja, Kölcsey F. u. 23/B. B. ép. 1.; adószám: 20517106-2-03) 

 

- Klingler Mérnöki Iroda Bt. (6430 Bácsalmás, Mausz Rezső u. 6.; adószám: 22220543-2-03) 

 

- Rutay Péter István ev. (6500 Baja, Ybl sétány 4., 3/11.; adószám: 68914903-2-23) 

 

Az árajánlatkérőben az alábbi tevékenységek elvégzésére kért árajánlatot Önkormányzatunk: 

A tervezői feladatok teljes körű elvégzése, amely különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (1)-(10) bekezdésében meghatározott tervezői feladatokat foglalja 

magában. 

 

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 tervezői feladatok elvégzésére a Klingler Mérnöki 

Iroda Bt. (6430 Bácsalmás, Mausz Rezső u. 6.) adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

A tervezői feladatok elvégzésére legkedvezőbb árajánlatot nyújtó szervezettel megkötendő megbízási 

szerződés tervezet szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot 

egyszerű/minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy:  A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak 

fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekthez tervező szolgáltató kiválasztása, megbízási szerződés 

elfogadása 

 

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) úgy 

határoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett által megvalósítandó, 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt "Belterületi utak fejlesztése 

Bácsalmáson" elnevezésű támogatott projekt tervezői szolgáltatásának elvégzésére legkedvezőbb 

árajánlata alapján a Klingler Mérnöki Iroda Bt-t bízza meg 4.724.409 Ft+ÁFA (27%)=5.999.999 Ft 

megbízási díj ellenében. A pénzügyi kötelezettségvállalás forrása a pályázat költségvetéséből biztosított. 

  

https://maps.google.com/?q=6430+B%C3%A1csalm%C3%A1s,Husz%C3%A1r+u.8&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6430+B%C3%A1csalm%C3%A1s,husz%C3%A1r+u.67&entry=gmail&source=g


2. A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés 

tervezet tartalmával egyetért, azt változatlan formában elfogadja és jóváhagyja. 

 Határidő:   haladéktalanul 

 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 pénzügyi osztályvezető 

    4. Bakos Zoltán István pályázati referens 

 

Bácsalmás, 2023. február 15. 

Németh Balázs 

           polgármester 

  



Megbízási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről Bácsalmás Város Önkormányzata (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.); 

Telefon: 79/541-455; Telefax: 79/541-407; E-mail: polg.hiv@bacsalmas.hu adószám: 15724320-2-03 

Képviseli: Németh Balázs polgármester), mint megbízó, a továbbiakban Megrendelő, 

 

másrészről a KLINGLER Mérnöki Iroda Bt. (székhelye: 6430 Bácsalmás, Mausz R. u.6., adószám: 

22220543-2-03, Cégjegyzékszám: 03-06-113860, telefon: 06-30/466-2547, képviseletében: Kerényi 

Ernő István) mint megbízott, a továbbiakban Tervező, 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1./ A megrendelés tárgyának leírása: 

 

Az alábbi útszakaszok útfelújítási pályázati tervdokumentációjának elkészítése a 

vonatkozó 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, beleértve az 

éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészítését is: 

 

- Kossuth u. déli része: az útszakasz a Narancsik Pál utcától kezdődően 430 fm hosszan (kivéve 

a vasúti átjáró előtti és utáni 8-8 méter, mely a felújítással nem érintett),  

- Kosztolányi utca: a Szt. István utca - Kinizsi utca közötti szakasza, 120 fm hosszan, 

- Rózsa utca a Táncsics Mihály utca - József Attila utca között, 297,6 fm hosszan. 

 

A tervdokumentáció a pályázat és a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges építési 

tervdokumentációt digitális formában (PDF) foglalja magában, valamint az építésszerelési 

munkákkal kapcsolatos tervezői költségbecslést (PDF), valamint a beszerzési eljáráshoz 

szükséges árazatlan költségvetéseket elektronikus szerkeszthető formában (Excel). A tervezési 

költség a projekt megvalósítása során szükséges tervezői művezetést is tartalmazza. 

 

2./ A Tervező kötelezettséget vállal az 1. pontban meghatározott tervek 2 példányban történő 

elkészítésére, valamint a szükséges digitalizált állomány elkészítésére és azokat 

2023. június 30-ig 

a Megrendelőnek átadja. 

A Tervező a terveket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készíti el. 

Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elvégzéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik, 

vagy megfelelő jogosultsággal rendelkező személyt, vagy alvállalkozót bíz meg. 

E szerződés keretében a Tervező mindazon egyeztetésre köteles, amelyet a jogszabályok 

feladatkörébe utalnak – kivéve, melyet a megrendelő előzetesen egyeztetett és megfelelően 

dokumentált a hatóságokkal. 

A Tervező a szerződést a tervek közvetlen a Megrendelőnek történő átadásával, ill. a 

Megrendelő általi átvétellel teljesíti. Megrendelés szerinti teljesítés esetén a Megrendelő a 

terveket átvenni köteles. A Megrendelő az átvett tervekkel a létesítmény megvalósítása 

érdekében teljes körűen rendelkezik, de ez nem járhat Tervező szerzői jogainak megsértésével.  

 

3./ A Megrendelő a tervezési munka ellenértékeként: 

4.724.409 Ft + ÁFA (27%), összesen bruttó 5.999.999,- Ft, azaz Ötmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkilenc forintot 

tartozik a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a Tervező 51000015-10002656 

számú bankszámlájára átutalással megfizetni. 

A Megrendelő kijelenti, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. 

mailto:polg.hiv@bacsalmas.hu


A tervezési díjszabásban előírt példányszámot meghaladó példányszám után a Tervező külön 

díjat számol fel. 

 

4./ A szerződő felek a vállalt kötelezettségek teljesítését illetően együttműködésre kötelezettek 

és ennek megfelelően: 

- a tervezés során szükségessé váló adatokat a felhívást követően a Megrendelő a megjelölt 

határidőre közli a Tervezővel, 

- a Tervező által szervezett tervismertetésen a Megrendelő nyilatkozattételre jogosult 

képviselője részt vesz, és véleményt nyilvánít, 

- a Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg megjelölheti a Kivitelezőt a tervezési 

szempontok kivitelezési egyeztetése céljából. 

 

5./ A szerződésben megjelölt tervezési díj összegét a felek módosíthatják, ha: 

 

- előre nem látható, szükséges műszaki megoldások azt indokolttá teszik. 

- a Megrendelő a szerződés létrejötte után módosítja az elvégzendő feladatokat. 

 

6./ A szerződésben megjelölt határidőt felek módosíthatják, ha: 

 

- Megrendelő adatszolgáltatásának hiánya miatt a tervezési munkát elvégezni nem lehet. 

- Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges helyszíni adatfelvételeket és bejárásokat 

akadályozza. 

- Közműszolgáltatók esetlegesen szükséges közműkiváltási terveinek elkészítési határideje 

jelen tervezési határidőt tarthatatlanná teszi. 

 

7./ Ha a tervezési munka bármely, a Tervezőnek fel nem róható okból nem folytatható, az 

elvégzett tervezési munka ellenértékét a 3. pontban szabályozott módon és időben Megrendelő a 

Tervezőnek megfizetni tartozik. 

 

8./ A Tervező szerződési ajánlati kötöttsége 30 nap, mely a szerződés kézhezvételének napjával 

kezdődik. 

A szerződés létrejön, ha a Megrendelő véleményeltérés nélkül a szerződést aláírta és a 

Tervezőnek az ajánlati határidőn belül megküldte. 

 

9./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. ide vonatkozó fejezetei, ill. az 

azokat módosító és kiegészítő jogszabályok az irányadóak. 

 

10./ Jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják 

rendezni, ennek eredménytelensége esetén kizárólag a Bajai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

11./ Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban 

jóváhagyólag aláírták. A szerződésekből 2 példány Megbízót, míg 1 példány Megbízottat illeti 

meg. 

 

Kelt: Bácsalmás, 2023.03…….. 

 

 

 

 …………………………………   ………………………………… 

 Németh Balázs Kerényi Ernő István 

  polgármester ügyvezető 

  Megbízó  Megbízott 



 

Kedvezményezetti nyilatkozat árajánlatok összegzéséről 

 

 

Ajánlatkérő neve és címe: Bácsalmás Város Önkormányzata 

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

Ajánlatkérés tárgya: 

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00008 azonosító számon igényelt " Belterületi utak 

fejlesztése Bácsalmáson" elnevezésű projekt költségvetésében szereplő útfelújítási 

tervdokumentáció elkészítéséhez tervezői tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok 

alapján tervező szolgáltató kiválasztása (azonos tárgyú és tartalmú ajánlatkérés alapján).  

 

Ajánlatkérés kiküldésének dátuma, módja: 2023.02.09. – elektronikusan 

 

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2023.02.15. 

 

Az eljárás során a közös ajánlattétel lehetséges. 

Ajánlatok: 

 

Ajánlattevő Székhely 

Ajánlat 

beérkezése napja 

(e-mailen) 

Ajánlati ár 

Klingler Mérnöki 

Iroda Bt. 

6430 Bácsalmás, Mausz 

Rezső u. 6. 
2023.02.09. 

4.724.409 Ft + ÁFA (27%) 

= 5.999.999 Ft 

Ramonád Bt. 
6500 Baja, Kölcsey F. u. 

23/B. B. ép. 1. 
2023.02.10. 

4.850.000 Ft + ÁFA (27%) 

= 6.159.500 Ft + 

Rutay Péter István 

ev. 

6500 Baja, Ybl sétány 4. 

3/11. 
2023.02.15. 

4.748.800 Ft + ÁFA (27%) 

= 6.030.976 Ft 

 

A fenti határidőre 3 db ajánlat érkezett a felhívásban előírt formai és tartalmi 

követelményeknek eleget téve. 

 

Az ajánlattevők szerződés teljesítésére alkalmasságát megvizsgáltuk és megállapítható, hogy 

ajánlattevők eleget tesznek az alkalmassági követelményeknek. 

 

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

Elbírálási szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

A beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Klingler Mérnöki Iroda Bt. 

(6430 Bácsalmás, Mausz Rezső u. 6.) adta bruttó 5.999.999 Ft összegben. 

 

Bácsalmás, 2023. február 15. 

 

 

 

 

……………………………… 

Aláírás 
 


