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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2019. (IV.16.) számú határozatával döntött a 
„Óvoda és bölcsőde épületébe tűzjelző telepítése” tárgyú a közbeszerzési törvény 115.§. szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárást megindító döntésnek megfelelően az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum a határozatban nevesített 5 gazdasági szereplő 
részére megküldésre került az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
ajánlattételi határidő lejártáig – 2019. május 6. 10.00 óra – 2 db ajánlat érkezett be. 
 
A Kbt. 69.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beérkezett ajánlatok ellenőrzése 
megtörtént, majd a Kbt. 71.§. szerinti hiánypótlást követően a Bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok 
és a benyújtott hiánypótlások alapján az ajánlatok tartalmi ellenőrzését, értékelését. 
 
A Bírálóbizottság az ajánlatok érvényessége tárgyában megállapította, hogy mindkettő ajánlattevő 
ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 
valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. Mindkettő ajánlattevő ajánlata érvényes. 
Az ajánlatok értékelése során a legtöbb pontszámot a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. 
kapta. A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A fentiek alapján a Bírálóbiztosság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Óvoda és bölcsőde 
épületébe tűzjelző telepítése” tárgyú, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás 
során érvényes ajánlatot nyújtott be: 
- Egresi Kft. (6000 Kecskemét, Horváth Döme krt. 8. 5/19.) 
- Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.) 

 
Érvényességük indoklása: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt 
feltételeknek. Ajánlattevők nem állnak az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Óvoda és bölcsőde 
épületébe tűzjelző telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 

 
 



 
 

 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Óvoda és bölcsőde 
épületébe tűzjelző telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont: 
a legjobb ár-érték arány) alapján a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 1-9.), továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 

 
Pásztó, 2019. május 13. 
  
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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