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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete 257/2010. (IX. 29.) számú 
határozatában döntött Pásztó, Mátrakeresztes Mező Imre út helyreállítása, Kékesi út 72 
szám mögötti partfal helyreállítása és a Kékesi út 50-52 sz. mögötti partfal 
helyreállítása kivitelezési munkáinak lebonyolítási és műszaki ellenőrzési feladatainak 
ellátásáról. 
A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük, aki az ajánlattételi 
felhívást elkészítette. Az új közbeszerzési törvény szerint a felhívást (a várható 
kivitelezési összeg nagyságrendje miatt) nem kell közbeszerzési értesítőben 
megjelentetni, elég három árajánlatot bekérni. A lebonyolítóval történt egyeztetés 
alapján az alábbi vállalkozókat javasoljuk felkérni ajánlat tételre: 
 - HE-DO Kft. 3261, Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. 
 - Pusztai Gábor, 3060, Pásztó, Kishegy sétány 2. 
 - Salgó- Tempó Kft., 3100, Nagysándor J. út 6. 
 
A Közbeszerzési törvény előírásai alapján legalább 15 napot kell biztosítani az 
ajánlattételre, a nyertes kihirdetését követő 10 nap után lehet szerződést kötni a 
kivitelezővel, valamint a döntésre is kell időt biztosítani. A három feladatot egy 
ajánlati felhívásba foglaltuk, de részajánlat tételi lehetőséget biztosítottunk. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó, 
Mátrakeresztes városrész területén bekövetkezett vis maior káresemények 
helyreállítására vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását és az alábbiak szerint határoz:  
 
1.A Képviselő- testület a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
2. Felkéri polgármesterét, hogy a lebonyolító az Útkataszter Bt. útján az 
előterjesztésben meghatározott három ajánlattevőtől kérjen árajánlatot. 
 
Határidő: 2010. október 26. 
Felelős:   polgármester 
 
Pásztó, 2010. október 19. 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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ÚTKATASZTER Bt. 
:3100 Salgótarján, Füleki út 39. , : 32/412-190, : 30/9833-447 :utdoktor@utdoktor.hu 

 
Pásztó, Mátrakeresztes városrész területén bekövetkezett vis maior káresemények 

helyreállítására  
 

Ajánlattételi felhívása 
hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására 

 
Pásztó, Mátrakresztes városrész, Kékesi út 50-52. sz. telek mögötti, a Kövicses-patak jobb 

parti partfal omlás és bal parti kimosódás helyreállítása 
 

Pásztó, Mátrakresztes városrész, Kékesi út 72. sz. telek mögötti, a Kövicses-patak jobb parti 
partfal omlás és bal parti kimosódás helyreállítása 

 
Pásztó, Mátrakresztes városrész, Mező Imre út 2-3-4 hsz. előtti út és rézsűcsúszás 

helyreállítása 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: 
Pásztó Város Önkormányzata 
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
Sipos István, Szklenár KatalinTel: 32/460-155 / 141 mellék 
Fax: 32/460-918 
E-mail: muszak@paszto.hu 
 
Az ajánlatkérő kapcsolattartója: 
ÚTKATASZTER Bt. 
3100 Salgótarján, Füleki út 39. 
Laczkó Csaba ügyvezető 
Tel: 30/9833-447, 32/412-190, Fax: 32/412-190 
 
Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 251. § 
(2) bekezdése alapján kerül lefolytatásra. 
 
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
1. rész Pásztó, Mátrakresztes városrész, Kékesi út 50-52. sz. telek mögötti, a Kövicses-patak 
jobb parti partfal omlás és bal parti kimosódás helyreállítása 
Mederbe omlott föld kitermelése elszállítása 320 m3 
Gabionfal építés     111 m3 
Stb. költségvetési kiírások szerint 
 
2. rész Pásztó, Mátrakresztes városrész, Kékesi út 72. sz. telek mögötti, a Kövicses-patak jobb 
parti partfal omlás és bal parti kimosódás helyreállítása 
Mederbe omlott föld kitermelése elszállítása 384 m3 
Gabionfal építés     153 m3 
Stb. költségvetési kiírások szerint 
 
 
3. rész Mező Imre út 2-3-4 hsz. előtti út és rézsűcsúszás helyreállítása 
Talaj elszállítás     1100 m3 
Zúzott kő/ szemcsés talaj visszatöltés  1100 m3 
Gabionfal építés     120 m3 
Út pályaszerkezet építés    100 m2 
Stb. költségvetési kiírás szerint 
 



 2

CPV Kód:  
45233220-7 
45233223-8 
45233229-0 
 
3. A szerződés (megállapodás) meghatározása: 
Vállalkozási (építési) szerződés “ Pásztó, Mátrakresztes városrész, vis maior helyreállítási 
munkák” tárgyban 
 
4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
A teljesítési határidő: 2010. május 30. 
 
5. A teljesítés helye: 
Pásztó, Mátrakeresztes városrész 
 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet rész-számla benyújtására nincs lehetőség. 
A pénzügyi fedezet a Belügyminisztérium vis maior tartalék 2010/8063, 2010/9197, 
2010/8200 igényazonosító alatt nyilvántartott pozitív elbírálásban részesített forrásként áll 
rendelkezésre. 
A számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint banki átutalással történik. 
 
7. Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok):  
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja. 
 
8. Részekre történő ajánlattétel : Ajánlatkérő a részajánlat-tételt lehetővé teszi. 
 
9. Ajánlatok bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a részenként legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot választja. 
 
10. Kizáró okok: 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
60. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyike fennáll. 
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § 
(1) bekezdésében és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll. 
 
Igazolási mód: 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak, valamint 
az erőforrást nyújtó szervezetnek a 249.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.  
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső - a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozót. 
 
11. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 
 
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: 
Ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat: 
 
11.1. A A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő számláját vezető 

pénzintézet ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi 
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nyilatkozata arról, hogy az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e a 
számláján 30 napot meghaladó sorbaállás. 

11.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint 2009. évre vonatkozó saját vagy 
jogelődje számviteli szabályok szerinti beszámolóját (mérleg és 
eredménykimutatás). 

Alkalmatlan az ajánlattevő: 
11.1.1. Ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az igazolás, nyilatkozat 

kiállítását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt. 
11.2.2. Ha beszámolója alapján 2009-ben a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 
 
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolás az Ajánlattevőnek: 
Ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat: 
 
11.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 5 

évben (60 hónapban) teljesített, befejezett mélyépítést vagy út felújítást tartalmazó 
referencia igazolását a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti tartalommal. 

11.4. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint azoknak a szakembereknek a 
megnevezését, képzettségének ismertetését (szakmai önéletrajzzal, diploma 
másolatával, felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása egyszerű másolatával), 
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá nyilatkozata csatolása a 
szakember rendelkezésre állásáról. 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő: 
11.3.1. Ha az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben (60 hónapban, 2010. évi befejezett 

referencia is igazolható) összesen nem rendelkezik, részenként vizsgálva legalább 
az adott részajánlatának nagyságát elérő egy darab teljesített, befejezett mélyépítést 
vagy út felújítást tartalmazó pozitív referenciaigazolással. 

11.4.1. Ha nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt, legalább 1 felsőfokú 
végzettségű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, legalább 5 év kivitelezői 
gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 

A Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdései értelmében a műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő az általa beont 10 % feletti és alatti alvállalkozóval 
együttesen is megfelelhet. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket a 10 % 
feletti, illetve alatti alvállalkozóknak nem kell igazolniuk. Az ajánlattevő a pénzügyi-
gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek erőforrás bevonásával is 
megfelelhet, figyelemmel a Kbt. 65. § (4) bekezdésében, valamint a 4. § 3/D-E. pontjában 
foglaltakra.  
Közös ajánlattétel esetén a 11.1. és 11.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeken kívül 
(amelyeknek önállóan kell megfelelni) a közös ajánlattevők a műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattételre a Kbt. 251. § (4) bek. 
alapján is lehetőség van. 
 
12. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei:  
A dokumentációért nem kell fizetni. 
A dokumentáció jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül a meghívott 
ajánlattevőknek. 
 
13. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
14. Ajánlattételi határidő: 2010. november 10. 10.00 óra 
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15. Az ajánlat benyújtásának címe:  
Pásztó Város Önkormányzata 
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
 
16. Az ajánlattétel és a közbeszerzési eljárás nyelve: magyar 
 
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 
Helye:  
Pásztó Város Önkormányzata 
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
 
Időpontja: 2010. november 10. 10:00 óra 
 
18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak. 
 
19. A tárgyalás lefolytatásának menete, és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 
 
20. Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés megküldésének napja: 2010. 
november 17. 
 
21. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 29. 10.00 óra 
 
22. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számítottan a Kbt. 78. § (2) bekezdése figyelembevételével 
a szerződéskötési időpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul, akkor annak 
befejezéséig tart, kivéve ha ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
23. A szerződés a Kbt. 253. §-a szerint fenntartott: nem 
 
22. Egyéb információk: 
 

• Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és a 70/A. § (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően 
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, zárt 
csomagolásban, magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) és 1 példány 
ajánlatot pdf formátumban CD vagy DVD lemezre mentve kell benyújtani. Az 
ajánlatok fedőlapján szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölésnek, és 
a közbeszerzési eljárás címének: “ Pásztó, Mátrakresztes városrész, vis maior 
helyreállítási munkák – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

• Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot.  

• Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplõ dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

• Az ajánlathoz csatolni kell: 
— az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
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középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 70. § (2) bekezdés] 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) c) és d) pontja 
tekintetében. [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.]. 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. § (3) bekezdése vonatkozásában. 
• Az ajánlatokhoz benyújtandó a képviseleti jog igazolására 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat és aláírási címpéldány egyszerű másolata. 
• Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az összegezésben a második legkedvezőbbnek 

minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele 
köt szerződést. 

• Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről a Kbt. 93. § (2) bek.-ben foglalt 
összegezés megküldésével írásban értesíti. 

• Az igazolásokat a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet 
nyújtani, a nyilatkozatokat eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlattételi 
feltételek szerint. 

• Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a Kbt. 99. § (4) bekezdése 
értelmében a nyertes szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul a 
honlapján közzéteszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § -ban az üzleti 
titokra vonatkozó előírások alkalmazhatóságára. 

• Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 
környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő a Kbt. 72.§-a alapján az ajánlatában 
köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a 
környezetvédelemre, valamint  a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Azon szervezetek 
(hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 
tájékoztatás kérhető, az ajánlatkérési dokumentációban található.  

• Ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni, hogy nyertessége esetén a Kbt. 306. § (2) 
bekezdés szerinti felelősségbiztosítást megköti, és a vállalkozási szerződés 
megkötésekor vagy az azt követő 3 napon belül ajánlatkérőnek benyújtja egyszerű 
másolatban. 

• Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 
 
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2010. október 26. 


