
 

 
 
 
 
 
Szám:1-158/2020 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Javaslat 
 

az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  

2020.12.01. Polgármesteri döntésre 
 

Előterjesztő: 
 

Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Intézményirányítási 
és Szoc.  Bizottság 

- - - 
Készítette: 
 

 
Városfejlesztési Osztály 

    
 

 
Megtárgyalás módja:          

 
 

 
Döntéshozatal:        

 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2020. (X.8.) számú határozatával 
elfogadta az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115.§ szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, valamint döntött 
a feltételes eljárás megindításáról. 
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig - 2020.11.13. 10.00 
óráig – 2 db ajánlat érkezett be. 
 
A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatok és hiánypótlások alapján elvégezte az ajánlatok 
tartalmi ellenőrzését, és az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
értékelési szempont alapján értékelte az érvényesnek talált ajánlatokat. 
 
Az ajánlatok értékelését követően láthatóvá vált, hogy a legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a 
rendelkezésre álló fedezetet, így az Önkormányzat a hiányzó fedezet biztosítására további 
támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Az Önkormányzat az eljárás megindításakor – a 
Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltak alapján - a feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez is kötötte. 
Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek teljesülése esetén lép hatályba. 
 
A Bírálóbizottság jegyzőkönyve jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
A fentiek alapján a Bírálóbizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
 
 

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: 
 
1.) A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott 
„Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás szabályainak 
megfelelő – közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be:  
 
1.1.) TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (3123 Cered 
Jókai út 19.) 
 
Az ajánlat érvényességének indokolása: 
Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 



1.2.) CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 (3060 Pásztó Szentlélek Utca 44-46.) 
 
Az ajánlat érvényességének indokolása: 
Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
2.) Az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 
szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás során az érvényes ajánlatoknak az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott értékelési 
szempontok (legjobb ár és értékarány) és módszer szerint történő értékelése alapján a 
CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3060 
Pásztó Szentlélek Utca 44-46.) ajánlata tekinthető a legkedvezőbb ajánlatnak, ennek 
megfelelően a nyertes ajánlatnak. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 101 624 676 Ft 
 
3.) Az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 
szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás eredményes. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § 
(12) bekezdésében foglaltak alapján a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez is kötötte. Ennek 
megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek teljesülése esetén lép hatályba. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Pásztó, 2020. december 1.  
 
 

     Farkas Attila 
polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
 



JEGYzOroxyv

K,sz$lt: Pdsztd Vdrosi O,nkorm6nyzat t6rgyal6j6ban (3060 Ptitszto, Kdlcsey Ferenc utca 35.) a
Biml6bizotts6g iildsdr<il 2020, november 3 0-dn I 1 .00 6rai ke:zdettel

-lelgg-yannak:

Ddnes Anita bizottsagi elncike

Dr. Sandor Balerzs bizottsiigi tag fiogi szakdrtelern)

Juhdszn6 Must6 M6ria bizottsirgi tag (pdnziigyi szalcdrtelem)

Sisak G6bsr bizottsdrgi tag {kdzbeszerzrds tfugya szerinti szakdrtelem)

Genydnd,Batta.Nikoletta bizottsirgi tag
Ko;1osin6 dr, Percze Zsuzsamta bizottsiigi tag (kdzbeszerzdsi szakdrtelem)

Gy'etvai M6nika projektrmenedzser

T,6fgg,i ,,Iparcsarnok kialakitrisa Pfsztdn" tdrgyir kcizbeszerzdsi elj6rds eredmenydnek

mergSllapftdsa.

Aj 6nlatk6r ft P 6sztb Vdrosi Onkormfnyzat

D6nes Anita Birdl6bizottqr{g elniike:
KCrszonti a megjele-nteket. Megd[apilja, hogy a Bir6l6bizotts6g (a tovabbiakban: bizotts6g)

hat6rozatk€pes, mivel a jelen kozbesz:erzdsi elj6r6s tdrgya szerinti, kdzbeszeudsi, jogi 6s

pdnziigyi szakdrtelemmel rendelke.z6 szemdlyek jelen vannak.

Kolosin6 dr. Percze Zsuzganna FAKSZ:

Tdjdkoztatja a bizotlsfgi tagokat arr6l, hogy - az ajfnlatkdr6 elj6r6st indit6 d0ntes6nek ds a

kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015" 6vi CXLIL t0rvdny (a tovdbbiakban; Kbt.) ii5, $ (2)

bekezddsdben :foglaltaknak megfelel6e;n - az aj6nlatkdr6 6ltal meghatfrozo-tt 6t gazdasdgi

szerepl6 keriiit felkdrdsre ajdnlattdtelre" A Kbt., illetve a:l elektronikus kozbeszerc1,s rdszletes

szab6lyak6l sz6l6 42412017. (XIL19.) Korm, rendele,t (a tov6bbiakban: EKR rendelet)

relev6ns rendelkez€seinek figyelembevdteldvel - az elektronikus k0zbeszerzdsi rendszer

(EKR) igdnybevdteldvel keriilt megkiild6sre az aj6nlerttdteli felhiv6s 6s a kozbeszerzdsi

dokumentum ar erintett gazdasdgi szerepldk rdszdre.

Az: ajdnlattdteli hat6rid6 2020.1i.02-6n meghosszab,bitdsra keriilt, rnelyr6l az aj6nlattdtelre

felkdrt gazdas6gi szerepldket - a Kbt. relevins el6irisainak figyelembevdteldvel t6jdkoztattuk.

.A,ir eljdris sor6n kiegdszitd tdjdkoztatds kdrds nem drkezett a gazdasigi szetepldlc rdszdrdl.

Am6dositottajanlattdtelihatdrid6leja*6ig*2A20.11.13. 10.006ra- 2darabajdnlatdrkezett

be.

.A.z aj6nlatok bontdsdt - az EKR rendelef 15. $ (2) bekezddsdben foglaltak figyelembevdteldvel

- az ajdnlattdteli felhivfsban meghatdrozott ajdnlattdtetri hat{rid6 lejartdt k6vetden az EKR kdt

6rftval kds6bb kezdte meg.

Ez:t kOvetden ismerteti a tdrgyi eljir6s sor6n benyfjtott ajfnlatok bontdsArdl kdsztilt
j e gyzOkdnyv tartalmi el emeit az alilbbiak s zerint :



t!.,)

tr.) .{j6llattevd r}eve; TARNA'91 EI'ITO-SZOLGALTATO Korldtolt Feleldssdgri Trirsasdg
SztfkhelvE: 3123 Cered J6kai ft 1l'.

1. Ajdnlati ar'(nett6 Ft) 106 116 319

2. A teljesitdsben rdszt vev6 dpftdsvezeto szakemtrer
magas6pitds terdn szerzett szakmai tapasztalata (0-36 h6nap)

36

3. A kdtelezd (12 h6nap) j6t6lldisi iddn feliili tobblet j6tdltfs
idOtartama (0 -24 hdnap)

I'

4, Kdrrryezetvddelnri v6llal6sok (igen vrillaldsok db szdma) J

Aj6,nlAltevt neve:*CSOM 98 Epit6ipari, Kereskedelmi ds Szolgdltat6 Korl4tolt
Feleldssdgti Tdrsasdg

Sz6khelve: 3060 P6szt6 Szentldlek Utca 44-46.

1. Ajfrilati 6r (nett6 Ft) 10r 624 676

2. A teljesitdsben rdszt vev6 dpltdsvezet6 szakember
magas€pitds terdn szerzett szakmai tapasztalata (0-36 h6nap)

36

3.A k6telez6 (12 h6nap) j6t6ll6si id6n feliili tobblet j6t6ll6s
id6tartar:ra (0-24 h6nap)

aA

4. Kornyezetvddelmi v6llal6sok ( igen vdllalasok db sz6ma) J

A bontdsdr6l kdsztilt jegyzdkrinyv - a Kbt. 68. $ (6) bekezddsben rogzitett hat6rid6ben - az

ajdnlattevOk rdszdre szintdn az EKR-en kereszttll megktilddsre keriiit.

A Kbt. 69, $ (2) bekezddsdben foglaltaknak megfeleldsn a bedrkezett ajdnlatok ellen6rzdse

megt<irtdnt, ds ezt kdvetSen - a Kbt. 71. $ szerinti - alfbbi eljdr6si cselekmdnyek keruitek
elv€gzdsre:

Az aj6nlxkdr6 nevdben elj6rva - a Kbt, 71. g-6ban foglaltaknak megfelel6en - kdt alkalommai

-2020. 11,16-6n, 6s202A. 11. l7-dn - keri.ilt sor - hi6nyp6tl6si felhivds kiirdsdra az aldbbiak
sz:erint:

L 2020.11-15-rin kikulddtt hirinyp6tldsi felhiv6s:

,,CSOM 98,Kft.3060 Y6szt6, Szentldlek u, 44-46,



Az ajdnlatlcerd az l+jdnlaftdteli felhivds II.2.5. pontjdban - a minosdgi szempontok kordben -
el6irtA hogy a teljesitdsbeu rdszt vev,6 dpitdsvezetO szakernber magasdpitds ter6n szerzetl
szakmai tapasztalatdt is drldkeli,
E:ren rdszszem.pont alhtitmaszttts6ra szolg6l6 szakmai aj6nlat vonatkozfsfibanaKdzbeszerzdsi
Drrkumentum 16.2, pontjfban - t6bbelc kriz0tt - eldfrdsra keri,ilt, hogy az Ajdnlattevdnek az

ajrinlat6ban meg kell nevezni 6s be kell rnutatni az ajhnlattev6 nyefiessdge esetdn a tetjesitdsbe
r6szt vev6 * az *pil#si ber.uhazds t6rgy.6b6l k0vetkezoen * magasdpitds terdn szakmai

tapasztalattal lendelkezd 6pit6svczetd szakembert. A szakmai tapasztalat igazolfsdra
csatoland6 a szakember saj6t keziileg al6irt szakmai dndl:trajza.
Ar ajfnlattevd 6ltal becsatolt szakmai 6n6letrajz munkahelyek, munkakdriik rovatfban
a szakember (F.CS.) foglalkoztatdsi j'sgyis2ony:inak ismertet6s6n6l azt tiintette fel, hogy a

CSOM 98 Kft-ndl f998-2020-ig tart a munkaviszonya. Ezzel egyiitt m ajhnlat egy6b
dokumentumait tovdbbra is a CSOM 98 Kft iigyvezetdjek6nt irta *16.

Kdrjiik, hogy az ajdnlaton beliil takllthatd relevrins ell,entmondr{st - jelenleg is fennr{ll-e a
CSOM 98 Kft-n6l foglalkoztatrisi jogvisnany^ vagy neln - hir[nyp6tl{s1 felvildgositris
keretdben tisztfrzz*,

.4.:z aj6nlatkdrS t6jdkozratja a T, Ajanlattevdt, hogy a lblvildgositris kdrdsre adott vflaszok
megad6s6nak a hatarideje: 2020. novernber 19. 10.00 6ra."

IL ZA20 .I l - | 7. 6n kiktildiut hi6nyp6tl 6si fblhiv6s :

,,lfARNA'91 EPITO-SZOLGALTAT'O Korhitolt Felell6ss6g{i Trirsas6g (3L23 Cered Jrikai
U,t tg.)
Aj6nlattev6 ajdnlatriban becsatolt - a K.bt. 66, $ (6) bek. a.) ds b.) pontja vonatkozds{ban retr -
nyilatkozatdban feltrintette, hogy a teljesitdsben felel6s rnuszaki vezet6i feladatok ell6t6s6ra a

Tarnavolgye 2008 Kft-t alv6llalkozdkdnt kiv6nja igdnybe venni, a benlrujtott ajdnlat6ban

az;onban a gazdas6gi szerepl6k kOzOtt kapacit6st biztosit6 szervezetkdnt rdgzitette. Tekintef,tel

arra, hogy az ajimlatk$a az elj6r6s sor6n - a Kbt. 115, $ (2) bekezdds€ben biztositott
le.het6s6ggel dlve - Rem irt elci alkalmassigi kdvetelrndnyt, k€jiik, hogy az EKR-ben
sziveskedjen a nevezett gazdasf gi szerepldt alvr{llalkoz6kdnt riigzileni.
Az ajdnlatk6rd trijdkoztatj,a u T. Ajanlattevdt, hogy a hi6nyp6t16s megad6sanak a hat6rideje:

2ll20rnovgmbe.r 20, 10.00 6ra,"

4 hid.nvwittdgi fethtvdsokQan elfiiit hatdri.tlfis a hiilnvpdttisi feb b fn
m i,n4 k d t"!i dn I &lpwele s et t e t|,

A Birril6bizottsdg rdgziti, hogy a targyi elj6r6s sor6n - Kbt.115, $ (1) bekezdesdben foglalt
lehetos6ggel dlve - nem irt el6 alkalmass6gi kovetelmdnyt, ezdrt az alkaimassdgi
kiivetelmdnyek vizsgdlat6ra nem volt sziiksdg,

A kiz6r6 okok el6ir6sa tekintetdben a:: ajdnlatk€rd - a K.bt, 114, $ (1) bekezddsdben rogzitett
el6ir6sok f,rgyelembevdteldvel - a nemzeti elj6r,6srendben ksitelez6en alkalmazand6, a Kbt. 62"

$ (1) bekezdds g)- k) m) 6s q) pontja szerinti kiz6rok okok drvdnyesit6sdt irta el6. Az



4idnlattdteli felhivdsban eldirt kiz6r6 olcok hidnyrinak elhndrrzdse - a 32112015, (X.30,) Korm,
rendelet vonatkoz6 rendelkez6seinek figyelembevdteldvel - megtdrt6nt, .A. kizdr6 okok
hidnyr{nak megdllapftdsat igazold - a re.levdns elektronikus nyilvdntartdsokb6l let6lt0tt adatokat
tartalmazi - dokumentumok az eljdr6s iratarryagdnak rds:rdt k6pezik.

Ezt kattetfien a Birdlibizotrs(tg a benyiljtou ajdnlatok 6s hidnypiltldsok etlapjdn - a jelen
.iegyzdkdnyv mel:ldkletdt kdpz6. et[endr:26 ds 6rtdkel6 lap szerint - elvdgezte az ajdnlatok tartalmi
eltenfirz'dsdi 6s az ajiinluttdtelifelhivdsban ds a kozbeszerzdst dokumentttmbqn ekiirt drtdkeldsi
su:emparlt - Kbt. V6.g (2) bekezdds c) pontja: a tegjobb dr-drld,k ardny - ds rnddszer atapjdn
6 r: t d ke lt e az d nt dny e sne k tal dl t ai dnlato ka t.

A tdrgyi feltdteles lclizbeszerz6si eljdirds eredmdnyessdge tekintetdben - a rentlelkezdsre
6lld' fedezet vizsgflata alapjrin - a bizottsfg az alfbbiakat riigziti:
A bedrkezett ajanlatok bont6s6r6l sz6l6jegyzdkOnyvben rOgzit€sre kerult, hogy a rendelkezdsr.e
6116 fedezet osszege: nett6 88.164, 028.- HUF
Legkedvez6bb ajanlatot benytijt6 ajanlatrev6 aj6nlati 6rar 101 .6?4.576.-Ft
Hianyz6 nett6 fedezet: I 3.460,648.-Ft
Hi6nyz6 brutt6 fedezet: 17.095.023. Ft

Ddnes Anita bizottsdg elnOke.

Trljdkoztatja a bizottsfgot am61, hogy az aj6nlatkdl6 a hi6nyz6 osszeget sajrit fondsb6l nem
tudja biztositani, ezdrt ahiinyzl fedezet biztositdsdra tori6bbi t6mogat6sra irfnyul6 igdnyt fog
benyrijtani. A'z ajanlatkerb - a Kbt. 135. $ (12) bekezdd:s6ben foglaltak atapjdn - a felrdrelei
k0zbeszerzdsi e$6r6s eredmenyekdnt megk0tend6 szerz6dds hatflyba ldpdsdt felfriggesztd
feltdtelkdnt is kikcltone, Enl1ek megfetrel6en a nyertes ajdnlattevdvel ruegkotdsre keriild
virllalkoz6si szerz6dds a kdzbeszerz6si dokumentumokban rogzitett feltdtelek teljesiildse eset€n
l6p hat6lyba,

A fentiek utdn a Bfrdlibizottsdg 6 igen szavazattal q.z aldbbi dantdsi javaslatot (frdsbeli
szakvdlemdnyt) ferjeszti Ptisztd Vdros )nkormdnyzatdna{c Kdpvisel1-testiilete, mint ddntishozd
eld:

Diintesi iuVl"{lat
L) A TOP-1"1.1-16-NG1-201840008 azonosftdsi szdrnrt projekt keretdben lefolytatou
,,Iparcs&rnok kialakitdsa Pttsztdn" tdrgyrt, n Kbt, //5. S s.rerinti - nyitt eljrfrds szabdlyainak
megfelelf - kiizbeszerzdsi egdrds sardn * qrye&w!.aWlatat nyrtitu{t;&e|

1.1,) TARNA'91 EP{T6-SZOLGAUUT6 Kerhltolt Felelfissdgil Tdrsasig (3123 Cered
Jtfkai tu 19.)

A<.aidnlat drvdnves a:
Az aidnlattev{ ajdnlata windenben meglfelelt uz ttjdntottdteli felhivdsbun, a kiizbeszetzdsi
dokumentumba;n, valilmint a vonntkozri jogszubtilyokban elfifrt feltdteteknek, Ajdntattevd
nern dll az ajiinlattCtelifelhivdsban etfitrt kiuird okok hatdlya alatt.



1.2,) CSOM 9'8 Epttdipari, Kereskeclelmi ds Szolgtiltatd l{orldtolt Fetetfssdgff Tdrsasrig
(3060 Fdsztd Szentldlek A.tco 44-4d)

4z ai li n lat { r v d nv e ss i s d n e:k t tr dak o l.i.st r ;
Az a;i6nlntte+6 qidnlatu rnlndenben meafel"lt az alinlgttett4ti fetttptisban, a lttizbesz,erzdsi
dokwmentumb'a'n, vtild,mtinl a vsnatl{ozd jogstubtilyok'bun el6{rt fettttetekne,k, Ajd;nlaaevr
nem dll nz aj,En;lattdtetifalhtvdsban elfitrt kizrird o.kok hntdlva alatt

2,) Ar ,nlpnrcsurnok .kialaktt;dsa Pdsztdn" tttrgyrt, u Kbt, //5. $ sze:rinti nyilt etjdrds
szabirtyai'nok me.glfelel| kiizbesterzdsi e$drds santn az drvdnyes aJdnl,ato,knak az -
aiiinlatt€tetl falltivdsban ds a ktirbesze.rzdsi clokumentr,t'mbun megltatd,r,ozott d,rt6,keldsl
szempontok (legio$b dr ds drtdkardny) t{s mdclszer szertkt firtd.nd - drtdkali{se alapjd,n a
CSOM 98 Epadtpari, Kereskedetmi ds Szolgdltutd Korltitatt Felelftssdgii Tdrsas6,g (3060
Pdsztd Szentldlek Utca 44-4,6,) glfua tektfthet{ a lesk
rne,sfelel64n' a nvefies ai tlnletnq'k.
Az ellenszolgtiltatds dsszege,: nettti 101 6ttl4 676 Ft,
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