
Előterjesztés 
a Bicske, Bajcsy Zs. utca DN 300 ac vízvezeték kiváltás, valamint a környező összekötő 

vezetékek tervezéséről 
 

1. előterjesztés száma: 13/2021 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

− 1. számú melléklet – határozati javaslat 
− 2. számú melléklet – hidraulikai modell 
− 3. számú melléklet – ajánlattételi felhívás 
− 4. számú melléklet - ajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
− a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
− az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. XII. 

22.) önkormányzati rendelet 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicskén az utóbbi évek infrastruktúra fejlesztéseinek köszönhetően már csak kis számban 
vannak olyan utcák, ahol nincs pormentes, szilárd burkolat, ezek között található a Bajcsy-Zs. 
utca is. 
Az utca útépítési tervei évekkel ezelőtt elkészültek, a megvalósításra az utcában húzódó 
városi fő ivóvíz nyomócső rekonstrukciója miatt nem került még sor. 
Azon túl, hogy Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. 
(VII. 27.) önkormányzati rendelet 34. § (5) bekezdése szerint új út építésekor a szükséges 
közmű rekonstrukciót is el kell végezni, az útépítés előtt szakmailag is szükséges a tárgyi 
vezeték felújítása, mivel az közel fél évszázados, és jelenleg az egyetlen betápláló vezetéke a 
városnak. 
A vezeték kitüntetett szerepe és mérete a vízellátásban alapos és gondos előkészítést igényel. 
Ennek érdekében készült egy több változós hidraulikai modellezés a kiváltás idejére várható 
üzemállapotokról, illetve a szükséges és lehetséges környező vezetékek összekötésével 
alternatív kerülővezetékek létrehozásáról. 
 
A hidraulikai modell szakmailag leginkább elfogadható üzemállapotát a Fejérvíz Zrt és a 
Polgármesteri Hivatal szakemberei választották ki, e változat további előkészítése zajlott az 
elmúlt időszakban. 



A modell szerint tervezett összekötő vezetékek meglévő magánvezetékek közcélúvá tételét is 
feltételezik, így az előkészítés során az érintett tulajdonosok hozzájárulását is be kellett 
szerezni. 
Az összekötések a Bajcsy-Zs. utcai vezetéket teljesen nem tudják kiváltani a meglévő 
keresztmetszetek okán, de a kiváltás idejére, vagy esetleges üzemzavar esetén javítják az 
üzembiztonságot. 
 
A fentiek alapján az útépítést megelőzően az ivóvíz vezeték rekonstrukcióját kell elvégezni, 
melyhez vízjogi létesítési engedély, ahhoz pedig terv szükséges. 
Az érintett tulajdonosok hozzájárulásának birtokában tervezői ajánlatokat kértünk, mely 
kiterjed a Bajcsy-Zs. utca DN300 vezeték kiváltására, valamint a környező vezetékek 
összekapcsolásához szükséges vezetékszakaszok tervezésére is. 
 
Négy tervezőt kerestünk meg az ajánlatkéréssel, ebből három adott ajánlatot. 
 
 M. I. 98 Bt Hidroszféra Kft Aquasoft Mérnöki Bt 
Ár (bruttó) Ft 7.010.400,- 5.250.000,- 7.353.300,- 
Megjegyzés Nem tartalmazza a 

geodéziai felmérést és 
egyéb díjakat, tulajdoni 
lapok, földhivatali 
térképek költségét 

Nem tartalmazza a 
geodéziai felmérést és 
egyéb díjakat, tulajdoni 
lapok, földhivatali 
térképek költségét 

Nem tartalmazza a 
geodéziai felmérést és 
egyéb díjakat, tulajdoni 
lapok, földhivatali 
térképek költségét 

 
Mivel a tervezési feladat területileg szerteágazó, a szaktervezők a geodéziai vállalkozások 
árváltozásaira tekintettel nem vállalták a tervezési alapként szolgáló geodéziai felmérés 
ajánlatba építését, így a táblázatban látható ajánlaton túl az önkormányzatnak a feladat 
elvégzéséhez geodéziát kell készíttetnie. 
 
A tervezés költsége az elkülönített víziközmű számláról finanszírozható, az összeg ott – a 
járulékos költségeivel együtt – rendelkezésre áll. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a tervezési megbízási javaslatot – a legalacsonyabb 
összegű ajánlat elfogadásával – támogassa. 
 
 
Bicske, 2021. augusztus 2. 

 

 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 

 

 

 

  



1. melléklet a 13/2021 számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske, Bajcsy Zs. utca DN 300 ac vízvezeték kiváltás, valamint a környező 
összekötő vezetékek tervezése 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
1. Bicske, Bajcsy-Zs. utca útépítését megelőzően az utcában húzódó DN 300 ac 

ivóvízvezeték rekonstrukcióját, valamint a környező vízvezetékek összekötésének 
megteremtését a szakmai javaslatok figyelembevételével szükségesnek tartja, 

 
2. az 1. pontban jelölt beruházás előkészítése érdekében a vízjogi létesítési 

engedélyezéshez szükséges tervezési feladatok elvégzésével az árajánlata alapján 
bruttó 5.250.000,-Ft vállalási összeg ellenében megbízza a Hidroszféra Tervező és 
Szolgáltató Kft-t (2067 Szárliget, Ady E. u. 60.), 
 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a tervezéshez szükséges geodéziai felmérésre szerezzen be 
ajánlatokat, 

 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt tervezővel a vállalkozási 

szerződést megkösse. 
 

 
Határidő: 2021.08.31. 
Felelős: Polgármester 





Ajánlattételi felhívás 

Bicske, Bajcsy-Zs- utca és környezete víziközmű vezetékek tervezése 

tárgyában 

1. Ajánlatkérő neve: Bicske Város Önkormányzata 
a) Címe: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
b) Telefon/Fax: 22/565-464 
c) E-mail: hivatal@bicske.hu; soos.attila@bicske.hu 
d) Képviselő: Bálint Istvánné polgármester 
 

2. Beszerzés tárgya: 
Bicske Bajcsy Zs. utca meglévő DN300 ac. ivóvíz vezeték kiváltására, valamint az 
üzemvitelt, üzembiztonságot javító összekötővezetékek vízjogi engedélyeztetésre 
alkalmas engedélyes és kiviteli tervének elkészítése (közműhozzájárulások beszerzése is), 
szakmai közreműködés az engedélyeztetési eljárásban. 
A kijelölt terület: a csatolt hidraulikai modell kijelölt, 3. üzemállapotának megfelelő 
ingatlanok (rajzi rész és kapcsolódó leírás, Fejérvíz Zrt FV/7581-2/2017 előkészítő 
javaslata) A 0165/3 és 0165/7 hrsz-ú ingatlanokon megvalósult a vezeték. 
 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 
A 2. pontban kijelölt területeken a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő 
ivóvíz vezetékek tervezése a hidraulikai modell, a Fejérvíz Zrt FV/7581-2/2017 
előkészítő javaslatának, valamint a LIDL Magyarország Bt tulajdonosi hozzájárulásában 
foglalt feltételek figyelembe vételével. 
A terv tartalmazza a tervezett vezetékekről a meglévő csatlakozóvezetékek kialakítását is. 
A feladat teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 90 napon belül. 

 
4. Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

 
5. Teljesítés helye: Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 

 
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 4 példány papíralapú, 1 pld elektronikus 

formátumú (a papíralapúval megegyező tartalmú) terv leadása, a megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás 

 
7. Számlázás módja: teljesítésigazolás alapján kiállított számla, átutalás, 30 napos fizetési 

határidővel 
 

8. Bírálati szempont: az ajánlati ár mértéke 
 
9. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021. június 30. 

 
10. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk. 

a) Az ajánlatot az 1. pontban megjelölt elektronikus címekre kell benyújtani.  
b) Az ajánlattevő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési eljárás: 
 

a) ha nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat) 

mailto:hivatal@bicske.hu


b) csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot 
c) az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek 
d) egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az 

ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő 
ajánlatot 

e) nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot 
 

Az ajánlat elkészítéséhez a 3. pontban felsorolt, rendelkezésre bocsátott dokumentumokon 
kívül lehetőség van egyeztetésre a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájával (Bicske, 
Hősök tere 4.; 22/565-464; soos.attila@bicske.hu; druzsin.laszlo@bicske.hu).  

mailto:soos.attila@bicske.hu


AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 

Bicske, Bajcsy-Zs. utca DN300 ac. vezeték kiváltása, valamint a kapcsolódó összekötő 
vezetékek tervezése 

tevékenység tárgyában 
 
 

Ajánlatkérő 

Név: Bicske Város Önkormányzata 

Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

Ajánlattevő  

Név: IP Monitoring Szolgáltató Kft. 

Cím: 3715 Gesztely, Sport u. 15. 

Kapcsolattartó: Szűcsné Tóth Éva Zsuzsanna ügyvezető 

Telefon: +36302052384 

E-mail: asp@ipmonitoring.hu 

 
Ajánlatunk a következő: 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA (27%) Bruttó ár 

tervezés  606 299 Ft 163 701 Ft  770 000 Ft 

közreműködés az 
engedélyeztetési eljárásban 

   

Összesen         2 590 551 Ft  699 449 Ft 3 290 000 Ft 

 



Ajánlatunk elbírálása során az alábbi szempontokat, előnyöket szíveskedjenek figyelembe venni: 

 
 
 
 

 

Ajánlatunk érvényességi ideje: 60 nap 
 
Nyilatkozat: 
Az ajánlattételi felhívást teljes körűen áttanulmányoztuk, megismertük és az abban 
foglaltakat elfogadtuk, ajánlatunkat annak ismeretében és előírásai szerint tettük!  
Nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági feltételeknek 
megfelelünk. Az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadjuk. 
 

 
Kelt:  

 

 

(Cégszerű) aláírás 
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