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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 közbeszerzési szolgáltatás beszerzése eljárásban ajánlattevők 

kiválasztása 

 

 

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 előkészítési szakaszában a tervező szolgáltató kiválasztása folyamatban van. A 

projekt további megvalósításához közbeszerzési szakértő szolgáltató 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.  

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, 

közbeszerzési feladatok elvégzésére. 

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

független közbeszerzési szakértő szolgáltatótól kér be árajánlatot, biztosítva ezáltal a piaci verseny 

érvényesülését. Ezért Bácsalmás Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 

ajánlattételre: 

 

- dr. Kerényi Petra egyéni ügyvéd (6230 Soltvadkert, dr. Gratzer I. u. 23.; adószám: 59472256-2-23, 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Kerényi Petra, lajstromszám 01413) 



- Dr. Bíró Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Klapka u. 4-6.A. lph. 604.; adószám: 18197536-2-42; akkreditált 

közbeszerzési tanácsadó: dr. Bíró J. Judit; lajstromszám: 00270) 

- Illés Levente Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. /6/a.; adószám: 18596485-2-41; akkreditált 

közbeszerzési tanácsadó: dr. Illés Levente; lajstromszám: 00240) 

 

Az árajánlatkérőben az alábbi tevékenységek elvégzésére kér árajánlatot Önkormányzatunk: 

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, amely különösen az alábbi tevékenységeket foglalja 

magában: 

- közbeszerzési eljárás köteles tevékenységek meghatározásában való közreműködés 

- a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározása 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködés, szaktanácsadás 

- hirdetmények feladása 

- megvalósításhoz szükséges szerződés előkészítésében való részvétel, 

- közreműködés a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentáció összeállításában 

- közbeszerzési dosszié összeállítása, átadása Megbízónak 

- Megbízóval való állandó, folyamatos kapcsolattartás. 

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 közbeszerzési szolgáltatás beszerzése eljárásban 

ajánlattevők kiválasztása 

 

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 közbeszerzési szolgáltatásának elvégzéséhez az alábbi 

három gazdasági szereplőt kéri fel ajánlattételre: 

- dr. Kerényi Petra egyéni ügyvéd (6230 Soltvadkert, dr. Gratzer I. u. 23.; adószám: 59472256-2-23, 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Kerényi Petra, lajstromszám 01413) 

- Dr. Bíró Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Klapka u. 4-6.A. lph. 604.; adószám: 18197536-2-42; 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Bíró J. Judit; lajstromszám: 00270) 

- Illés Levente Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. /6/a.; adószám: 18596485-2-41; 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Illés Levente; lajstromszám: 00240) 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Németh Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 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 

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

