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A határozat elfogadása egyszerű 
szavazattöbbséget igényel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
  

a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0737 számú, a pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése az iskolában című 

pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlat kérés 
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Előterjesztő: Bartus László osztályvezető   
Előterjesztést véleményezte:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú a pedagógiai, módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános 
Iskolákban című pályázat 2008. március 12-én került benyújtásra, amit támogatásra 
érdemesnek is ítéltek. A megvalósítás központi közbeszerzési eljárás keretében történt 
volna, de a közbeszerzési eljárások meghiúsultak.  
A pályázatot módosított pályázati kiírásnak megfelelően ismét be kellett nyújtani, 
melynek keretében a projekt megvalósítási határideje 2010. december 31-ről 2011. 
augusztus 31-re módosult. A pályázat internetes tájékoztatója szerint az értékelés 
2010. november 17-én már kiértékelésre került, a támogató döntés 2010. december 29-
én megszületett, az elfogadott projekt összköltsége – megegyezően a pályázati 
összeggel – 32.207.455.- Ft. Támogatási szerződést még nem kaptunk. A 
megvalósítási időtartam rövidsége miatt a 29.132.500.- Ft összegű informatikai eszköz 
beszerzés határidőre történő biztosítása érdekében ajánlati felhívást teszünk közzé a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A közbeszerzéssel kapcsolatos költségekre 
600.000 Ft. szerepel a pályázat költségei között.  
Fentiek ismeretében javasoljuk, hogy a képviselő-testület az alábbi cégektől kérjen 
árajánlatot a beszerzés lebonyolítására és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására: 

- Syntron Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 67.) 
- Márkus és Társai Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 73.) 
- Kalocsai Ügyvédi Iroda (1191 Budapest, Toldy u. 5. II/7. ) 
- Szuhanyik Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó  

(1046 Budapest, Szőnyi István u. 36.) 
- Stockbauer Kft. (1147 Budapest, Telepes u. 10. Fsz.1) 

 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú 
a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című pályázat eszköz 
beszerzésének lebonyolítására és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására az 
előterjesztésben szereplő cégektől kér be ajánlatokat.  
 
Határidő: 3 napon belül, beérkezési határideje: 2011. február 15.  
Felelős: polgármester  
 
Pásztó, 2011. január 6. 
 
        Bartus László 
        osztályvezető  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
   Dr. Tasi Borbála 

címzetes főjegyző   



ÁRAJÁNLATI FELHÍVÁS 

Kérem, szíveskedjen árajánlatot tenni a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú a 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című pályázat eszközbeszerzési 
eljárás lebonyolítására. 

1. Árajánlatkérő neve, címe, telefonszáma 
 
Pásztó Város Önkormányzata 
3060 Pásztó 
Kölcsey út 35. 
Tel.: 06/32/460-155 

2. Az ajánlatkérés tárgya 
 
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a Dózsa György  és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című 
pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárás lebonyolítása. 

3. A szerződés megnevezése 
 
Szolgáltatási szerződés TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú a pedagógiai, 
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa 
György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című pályázat. 

4. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos információk 
 
Az ajánlatot 1 példányban, személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban kell 
eljuttatni az ajánlatkérő címére. 

5. Ajánlattételi határidő 
 
2011. február 10. 

6. A teljesítés helye 
 
Pásztó Város Önkormányzata 
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 34, 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, Ajánlatkérő a szolgáltatás teljesítéséről 
teljesítési igazolást állít ki. Árajánlattevő a teljesítését követően számla kiállítására 
jogosult. Ajánlatkérő a sikeres teljesítést követően benyújtott számlát a teljesítés 
időpontjától számított 30 napon belül egyenlíti ki. 



Egyéb információk 

a. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú a 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban című 
pályázat tartalmát. 

b. Az ajánlatban a nettó és a bruttó árakat is kérjük feltüntetni. 
c. Az ajánlatok elkészítésének és benyújtásának minden költségét az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető 
az ajánlattétellel összefüggő költségek részben vagy egészben történő 
megtérítésére. 

d. Felhívom szíves figyelmét jelen árajánlatkérésben foglalt előírásoknak és 
feltételeknek alapos áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembe 
vételével tegye meg. Amennyiben a benyújtott ajánlat nem felel meg az 
Ajánlattételi Felhívás feltételeinek, az minden vonatkozásban az ajánlattevő 
kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Pásztó, 2011. január 6. 

  Dr. Tasi Borbála  Sisák Imre 
 címzetes főjegyző polgármester 


