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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat részére a TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosítószámú, „Pásztó-
Hasznos háziorvosi rendelő épületének felújítása, korszerűsítése” megnevezésű projekt 
megvalósítására, sikeres pályázat keretében a támogatási szerződés aláírásra került.  
Az épület felújításához szükségessé vált a tárgyi építési beruházás kivitelezőjének közbeszerzési 
eljárás keretében történő kiválasztása. 
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás becsült értéke a tervező által 2020 
októberében készített tételes árazott költségvetés alapján nettó 75.827.680 Ft. A becsült értékre a 
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosító számú pályázati támogatásból rendelkezésre álló 
összegre - nettó: 76.615.566 Ft-ra tekintettel - a szükséges forrás biztosított. 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján - a beszerzés 
becsült értékét figyelembe véve, amely nem éri el a nettó 300.000.000 Ft-ot - az eljárás a Kbt. 115. 
§-a szerint lefolytatható. 
Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás szakmai támogatására és az eljárás lebonyolítására 
szerződést kötött a Márkus Mérnöki Kft.-vel, (Márkus Pál felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó). A műszaki dokumentációk alapján elkészítette a „Háziorvosi rendelő épületének 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a Közbeszerzési Dokumentumot, 
melyet az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) V.1.2. pontja 
alapján a Bírálóbizottság megtárgyalt. 
A Bírálóbizottság a Kbt. 115. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi építési beruházás 
megvalósítására alkalmas, az előzetes piackutatás eredményeként az alábbi gazdasági szereplőket 
javasolja ajánlattételre felkérni: 
 

1. Név: Csom 98 Kft. 

Székhely: 3060 Pásztó, Szentlélek u. 44. 

Adószám: 11809865-2-12 

2. Név: Deák Kft. 

Székhely: 3181 Karancsalja, Rákóczi út 128. 

Adószám: 13407287-2-12 

3. Név: GABÉPTHERM Kft. 

Székhely: 3060 Pásztó, Árpád út 17-19. 

Adószám: 26723086-2-12 

4. Név: Tarna ’91 Kft. 

Székhely: 3123 Cered, Jókai út 19. 

Adószám: 10478770-2-12 

5. Név: Toldi Csaba ev. 

Székhely: 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság út 171. 

Adószám: 49222012-2-32 

  
Az Ajánlattételi felhívást és Közbeszerzési Dokumentumot jelen előterjesztés 1. melléklete, a 
Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza. 
 
 



A Szabályzat V.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a 
közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
hozza meg. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által elrendelt 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet szabályaira a Polgármester hozza meg a döntést. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatala érdekében a Bírálóbizottság az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Polgármester elé: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet szabályaira az alábbi határozatot hozta: 
 
Az előterjesztésben foglaltak alapján megismerte és jóváhagyja a melléklet szerint „Háziorvosi 
rendelő épületének felújítása” tárgyú ajánlati felhívást, valamint a jóváhagyott dokumentumok 
alapján a Kbt. 115. § szerinti – nyílt eljárás szabályainak megfelelő – megindítását. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
 
Pásztó, 2021.január 20. 
 
  
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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