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Tárgy: Ajánlatkérés tervezési feladatokra 

Tisztelt Címzett! 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Interreg V-A Románia-Magyarország 

Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) keretében pályázatot nyert. A nyertes 

pályázat címe: „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához 

való összekapcsolása” (angolul: „Connecting communities tot he TEN-T infrastructure in the 

Romanian-Hungarian border area”, röviden: ConComTEN-T), azonosítószáma: ROHU-444.  

 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az említett projekthez kapcsolódó 

tervezési feladatokra kér ajánlatot az alábbiak szerint: 

 

1. Az Ajánlatkérő szervezet adatai: 

Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: BMVA) 

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em. 

Telefonszám: 06-66-442-520 

E-mail: interreg@bmva.hu 

 

2. A beszerzés tárgya: 

A ROHU-444 kódszámú projektben tervezési feladatok ellátása. 

 

2.1 Általános leírás: 

Békés Megye infrastruktúra fejlesztési stratégiájának megfelelően az elsődleges cél a 

helyi utak fejlesztése, ahol szükséges, ezen utak kialakítása, illetve ezek 

összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrához, megteremtve ezzel a fejlesztés határon 

átnyúló jellegét. A BMVA a Békés megyei Önkormányzattal együttműködve bevonta a 

programba az érintett Békés megyei helyi önkormányzatokat. Annak érdekében, hogy 

a pályázat célkitűzése megvalósuljon, a következő szempontok figyelembevétele 

szükséges. 

  a személy és áru mobilitás hatékonyságának feljavítása, ezzel elősegítve a 

két tagállam közötti szorosabb és gyümölcsözőbb együttműködést; 

 olyan infrastrukturális fejlesztések létrehozásának elősegítése, amelyek 

kiemelt balesetveszélyességi zónákat biztonságosabbá tesznek (különböző 

csomópontok, útszakaszok kialakításával, átalakításával) 

A BMVA tevékenységei a projektben: 

1. A csomópontokkal, útszakaszokkal kapcsolatos tervezési dokumentáció, tervek 

előkészítése és elkészíttetése. 

2. A kvalitatív értékeléshez szükséges tanulmányok megalkotása (előkészítése és 

elkészíttetése). 

A jelen ajánlatkérés az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos. 

A településeknek Békés megye TEN-T infrastruktúrájához történő csatlakoztatására 

irányuló, a jelen ajánlatkérés tárgyát képező tevékenységek magukban foglalják Békés 

megye 18 településére (Battonya, Békés, Elek, Békéscsaba, Csorvás, Gyomaendrőd, 

Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Orosháza, 

Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő) vonatkozásában a TEN-T 
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infrastruktúrát összekötő utak, csomópontok fejlesztésére vonatkozó műszaki tervek 

kidolgozását. A 18 település a TEN-T infrastruktúra harmadlagos csomópontja és a 

műszaki tervek elkészítésével a települések megkapják a vonatkozó jóváhagyásokat és 

megállapodásokat annak érdekében, hogy előkészítsék a dokumentációt a jövőbeli 

beruházásokhoz. 

2.2 Tételes leírás:  

A tervdokumentációk elkészítésének tervezett időbeli ütemezése:  

Végső időpont 2021. augusztus 31.   

Mennyiség: Békés megyei 18 településére vonatkozóan összesen 24 db kiviteli (és adott 

esetben engedélyes) tervdokumentáció, valamint minden esetben látványterv (azaz 24 

db) elkészítése 

Helyszín: Magyarország - Békés megye 

Cél: A projekt végrehajtása során a BMVA tevékenységei közé tartozó, a 

csomópontokkal, útszakaszokkal kapcsolatos tervezési dokumentáció, tervek és 

látványtervek elkészítése. 

2.2.1 A 24 db tervdokumentáció és 24 db látványterv műszaki tartalma: 

 

A vonatkozó jogszabályokban előírt tartalmú kiviteli tervek elkészítése, valamint, 

ahol jogszabály előírja, ott az engedélyes tervek elkészítése, részvétel az 

engedélyezési folyamatban. 

A kivitelei, valamint engedélyes tervek elkészítésével kapcsolatos részletes 

elvárásokat az ajánlatkérés mellékletét képező anyagok (tervezési diszpozíció 

általános része és az egyedi tervezési diszpozíciók) tartalmazzák. 

Ezen felül el kell készíteni a látványterveket is. 

Ez utóbbi építészeti-műszaki dokumentáció áll egy áttekintő tartalmi 

összefoglalóból, illetve magába foglalja számítógépes modellezéssel, illetve 

képszerkesztő eljárásokkal készített, az építmény térbeli megjelenését bemutató 

látványtervek elkészítését. 

A látványterv a már beépített környezetben grafikai megoldással elhelyezi a tervezett 

építményt, így vizuálisan segít az építtetőnek elképzelni, hogy a tervezett építmény 

hogyan fog illeszkedni a környezetébe. 

A jelenlegi technikai megoldásokat felhasználva a látványtervek építményenként 

min. 5 db képet szükséges, hogy tartalmazzanak a tervezendő építményről és 

környezetéről. 

 

2.2.2 Az Ajánlatkérő által vállalt feladatok: 

- A projektben rendelkezésre álló információk biztosítása a nyertes Ajánlattevő 

számára; 

- Az érintett csomópontok/utak/útszakaszok-hoz tartozó települések kapcsán a 

kapcsolattartó elérhetőségeinek biztosítása a nyertes Ajánlattevő számára; 

 

- a tervezés költségeinek megtérítése a nyertes Ajánlattevő számára 
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2.2.3 A nyertes Ajánlattevő által vállalt feladatok: 

Nyertes Ajánlattevő a tervezés kapcsán a következő feladatok elvégzését látja el: 

- A 2.2. tételes leírás és a 2.2.1. pontban meghatározott műszaki tartalomnak 

felelően a feladat elvégzése; 

- Az Ajánlatkérővel való folyamatos együttműködés a feladat elvégzése során; 

- Az Ajánlatkérő kérésére történő tájékoztatás a feladatok elvégzésének 

előmeneteléről. 

 

 

3. Általános információk: 

- részajánlattétel nem lehetséges 

 

4. Elvárt szaktudás, tapasztalat és egyéb feltételek: 

- Interreg V-A Románia-Magyarország Program nyilvánossági és arculati elemeinek 

ismerete 

- tervdokumentáció készítése területén szerzett tapasztalat 

- mobilitás és flexibilitás 

- kommunikációs és együttműködési készség 

 

4.1 Munkavégzéshez indokolt (és javasolt) eszközök: 

- saját autó 

- saját telefon 

- saját laptop 

5. A szerződés formájának meghatározása: 

- vállalkozási szerződés 

 

6. A teljesítés határideje: 

- a teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számítva 2021. augusztus 31-ig  

 

7. A teljesítés igazolásának módja: 

- az Ajánlatkérő szervezet a projekt finanszírozásához szükséges forrással 

rendelkezik. Az Ajánlatkérő a teljesítést – és annak megfelelőségének vizsgálatát - 

követően teljesítésigazolást állít ki, amelynek alapján az Ajánlattevő jogosulttá válik 

a megbízási díj kifizetésére (számla ellenében). A teljesítésigazolás kiállítása egy 

adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes 

elvégzése alapján történik.  

- a vállalkozói díj kifizetésére átutalással kerül sor, figyelemmel a nyertes 

Ajánlattevővel kötendő szerződés rendelkezéseire. A kifizetés egy adott 

csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes 

elvégzése alapján történik, a vonatkozó teljesítés igazolásnak megfelelően.  

 

8. Az ajánlatok értékelésének, elbírálásának szempontja: 

- az ajánlatok értékelésének és elbírálásának szempontja jelen eljárásban a 

legalacsonyabb összegű árajánlat. Ajánlatkérő az elbírálás során a mellékelt 

Ajánlattételi lap (1. sz. melléklet) kitöltésével benyújtott bruttó összesen árra 
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vonatkozó árajánlatokat hasonlítja össze. Az Ajánlattételi lapon feltüntetett árnak az 

Ajánlattevő valamennyi költségét tartalmaznia szükséges 

 

9. Az ajánlatok benyújtásának címe: 

- személyesen vagy postai úton az alábbi címre: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. 

em., vagy 

- elektronikus úton az alábbi címekre: interreg@bmva.hu és 

- drszathmary@t-online.hu 

 

10. Az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő: 

 2020.június 30. 

 

11. Az ajánlattétel nyelve:  

- magyar 

 

12. Hiánypótlás: 

- az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Amennyiben az ajánlattétel 

az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után érkezik, annak 

tartamát az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. 

Békéscsaba, 2020.június 23. 

Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi lap 

2. számú melléklet: tervezési diszpozíciók (általános rész, egyedi diszpozíciók) 

 

    ……………………………….. 

    BMVA Ajánlatkérő megbízásából 

    Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, 

    felelős akkreditált  

    közbeszerzési szaktanácsadó 

 

kapják: címzettek elektronikus úton 
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1. számú melléklet 

 

AJÁNLATTÉTELI LAP 

 

I. Ajánlattevő adatai 

 

Név:  Cím:  

Adószám:   
 

 

Telefon:   
 

 

E-mail:     

 

II. Ajánlat tárgya 

A ROHU-444 kódszámú projektben tervdokumentációk és látványterv készítése 

III. Ajánlati ár 

Az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feladatra az alábbi ajánlati árat adom: 

 

Battonya, Hársfa utca és Dózsa György út 4442 j. 

Magyardombegyház - Battonya összekötő út 

útszakaszának felújítása (14+080-15+360) 

egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba 

másodrendű főút – Csíkos utca (önkormányzati 

kezelésű) csomópont átépítésének egyesített 

engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba 

másodrendű főút – 4238 jelű Tarhos – Békés - 

Gerla összekötő út csomópontja körforgalmú 

átépítésének egyesített engedélyezési- és kiviteli 

tervének elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Elek 4435 j. Kétegyháza – Elek összekötő út 

1+300 – 4+365 km sz. közötti útszakaszának 

felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 
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446-as számú (Gyulai) út új összekötőút valamint 

a 444-es jelű Békéscsaba tehermentesítő út 

0+198.km szelvényben (Bajza utca) lévő 

csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervének elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Csorvás 4431. j. Gyula – Újkígyós - Csorvás 

összekötő út 35+864 km – 135-ös számú Szeged-

Békéscsaba-vasútvonal kereszteződésében 

található vasúti átjáró átépítése egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

46. számú Törökszentmiklós – Endrőd - 

Mezőberény II. rendű főút és a 4232. jelű 

Körösladány – Gyomaendrőd összekötő utak 

csomópontjában körforgalmi csomópont építése 

egyesített engedélyezési- kiviteli tervének 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 46. sz. főút 

45+594 – 46+500 km sz. közötti szakaszának 

felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Gyomaendrőd, Fő út 46. sz. főút 45+120 - 

45+594 km sz. közötti szakaszának felújítása 

egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Gyomaendrőd, Fő út 4232 j. Körösladány – 

Gyomaendrőd összekötő út 19+820 – 20+622 km 

sz. közötti szakaszának felújítása egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Kondoros, 44. számú Kecskemét – Békéscsaba – 

Gyulai I. rendű főút 96+988 km sz. és a 4642. jelű 

Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentes összekötő 

út 19+670 km sz. csomópontjában körforgalmi 

csomópont és a  

4642 j. Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentes 

összekötő út 18+811 – 18+670 km sz. közötti 

szakasz felújítása egyesített engedélyezési- 

kiviteli tervének elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 
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Körösladány, Dévaványai út – Lenkei u. – Lenkei 

tér – Nadányi út 4205 j. Kisújszállás – 

Körösladány összekötő út 39+815 – 42+553 km 

sz. közötti útszakasz felújítása egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Medgyesegyháza, Hősök u. – Gárdonyi u. – 

Kossuth tér – Árpád u.  

-  4434 j. Gyula – Pitvaros – Makó 

összekötő út 24+717 – 25+809 km sz. közötti 

- 4429 j. Kevermes – Medgyesegyháza – 

Orosháza összekötő út 16+350 – 16+591 km sz. 

közötti 

- 44336 j. állomáshoz vezető út 0+000 – 

0+125 km sz. közötti útszakaszok felújítása 

egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Mezőberény, 47 sz. Debrecen-Szeged 

másodrendű főút – Jeszenszky utca 

(Önkormányzati út) – Hunyadi utca 

(Önkormányzati út) csomópontjának átépítése 

egyesített engedélyezési- kiviteli tervének 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Mezőberény, Fő út – Petőfi út – Csabai út – 

Gyomai út - Vasút utca  

47 sz. Debrecen – Szegedi másodrendű főút 

108+245 – 110+130 km sz. közötti  

46. sz. Törökszentmiklós – Gyomaendrőd – 

Mezőberény másodrendű főút 65+136 – 66+187 

km sz. közötti 

46355 j. Mezőberény állomáshoz vezető út 

0+000 – 0+456 km sz. közötti útszakaszok 

felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Mezőkovácsháza, 4434 jelű Gyula - Pitvaros – 

Makó összekötő út – Alkotmány utca 

körforgalmú csomópontja egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Orosháza, 474 számú Orosháza átkelési szakasz 

másodrendű főút - Táncsics Mihály utca – Észak 

utca jelzőlámpás csomóponttá építésének 

egyesített engedélyezési – és kiviteli tervének 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Sarkad, 4219 jelű Furta – Gyula összekötő út 

58+228 és a 4244 jelű Sarkad – Doboz összekötő 

út 0+000 km sz. csomópontjában lévő 

körforgalmi csomópont átépítésének és a  

4244 jelű út 1+318-6+817 km szelvények közötti 

útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- 

kiviteli tervének elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 
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44. számú Kecskemét – Békéscsaba – Gyulai I. 

rendű főút és a 443. számú Gyomaendrőd – 

Szarvas II. rendű főutak csomópontjában 

körforgalmi csomópont építése kialakításának 

egyesített engedélyezési- kiviteli tervének 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Szeghalom, 47 számú Debrecen – Szeged 

másodrendű főút - 4212 jelű Püspökladány - 

Szeghalom összekötő út csomópont átépítésének 

egyesített engedélyezési és kiviteli tervének 

elkészítése látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Szeghalom, Ady E. – Széchenyi - Kinizsi utca 47 

sz. Debrecen – Szeged másodrendű főút 79+484 

– 82+483 km sz. közötti útszakasz felújítása 

egyesített engedélyezési- kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

4432 jelű Békéscsaba - Makói összekötő út és a 

4427 jelű Orosháza – Tótkomlós - Mezőhegyes 

összekötő utak csomópontjának egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

4431 jelű Gyula - Újkígyós – Csorvás 

összekötőút – 4432 jelű Békéscsaba – Makó 

összekötő út körforgalmú csomópontja egyesített 

engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

Vésztő, 4222 jelű Komádi – Körösújfalu - Vésztő 

összekötő út – 4234 jelű Vésztő – Szeghalom – 

Gyula összekötő út csomópontja egyesített 

engedélyezési – és kiviteli tervének elkészítése 

látványtervvel 

(nettó) ,- Ft 

24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó 

összesen ajánlati ár 

(nettó) ,- Ft 

ÁFA ,- Ft 

24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó 

összesen ajánlati ár 

(bruttó) ,- Ft 

 

IV. Ajánlat érvényessége 

Ajánlatomat a benyújtást követő 30 napig változatlan formában fenntartom. 

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás 

áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertem, 

megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom. 

Dátum: ………………., 2020. ……………….  

 

            

     …………………………………………………………….. 

       Ajánlattevő aláírása 


