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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2020. (X.8.) számú határozatával 
elfogadta az „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115.§ 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, 
valamint döntött a feltételes eljárás megindításáról részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig - 2020.11.18. 10.00 
óráig – 2 db ajánlat érkezett be az eljárás mindkét része tekintetében. 
 
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 a rendelkezésre álló fedezet vizsgálata alapján a 
Bírálóbizottság megállapította: 
Az eljárás 1. része (Zöldváros fejlesztés Hasznoson) tekintetében 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. 
Az eljárás 2. része (Zöldváros fejlesztés Mátrakeresztesen) tekintetében a fedezet a 
projekt keretében rendelkezésre áll. 
 
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: 
 
I.1) A TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott 
„Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt 
eljárás szabályainak megfelelő – közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be:  
 
 
 



 

 1. része ( Zöldváros fejlesztés Hasznoson) tekintetében a  
 

-  Bentateam Kft. (1171 Budapest, Kőhúr út 47.)  
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. 
 
- GABÉPTHERM Kft. ( 3060 Pásztó, Árpád út 17-19)  
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. 

 
I.2.) A „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § 
szerinti - nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás 1. része során az 
érvényes ajánlatoknak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott értékelési szempontok (legjobb ár és értékarány) és módszer szerint történő  
értékelése alapján GABÉPTHERM Kft. (3060 Pásztó, Árpád út 17-19) ajánlata tekinthető 
a legkedvezőbb ajánlatnak, ennek megfelelően a nyertes ajánlatnak. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 105.830.434.-Ft. 
 
I.3.) A „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - 
nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás 1. része 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. 
 
 
II.1) A TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott 
„Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt 
eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be:  
 
 2.része ( Zöldváros fejlesztés Mátrakeresztesen) tekintetében a  

 
-  Bentateam Kft. (1171 Budapest, Kőhúr út 47.)  
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. 
 
 
 



 

- GABÉPTHERM Kft. ( 3060 Pásztó, Árpád út 17-19)  
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. 

 
II.2. )A „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § 
szerinti - nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás 2. része során az 
érvényes ajánlatoknak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott értékelési szempontok (legjobb ár és értékarány) és módszer szerint történő 
értékelése alapján GABÉPTHERM Kft. (3060 Pásztó, Árpádút 17-19) ajánlata tekinthető 
a legkedvezőbb ajánlatnak, ennek megfelelően a nyertes ajánlatnak. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 49 338 549-Ft. 
 
II.3.) A „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti 
- nyílt eljárás szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárás 2. része eredményes. A nyertes 
ajánlattevővel megkötendő vállalkozási szerződés – tekintettel arra, hogy a projekt 
keretében a fedezet rendelkezésre áll – az aláírás napján lép hatályba.    
 
 
 
Pásztó, 2020. december 1.  
 
 

     Farkas Attila 
polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
 



JEcYZOxowyv

K6sziilt: P6sztd Vdrosi Onkormanyzat tfugyaIlj6ban (3060 Pdszt6, Kdlcsey Ferenc utca 35.)
a Birdi6bizottsrig ,iit6sdl:oI?A20. november 30-an 1 2.0A 6rai kezdettel

Jelen vannak:,
Ddnes Anita bizotts6gi elntike
Dr, Sdndor Bahizs bizottsd.gi tae fiogi szak€rtelem)
Juhfsznd Must6 Maria bizotts6gi tag (pdnz$gyi szakdrtelem)
Sisdk Gdbor bizotts6gi tag (kdzbeszeru|,stfrgyaszerinti szakfrtelem)
Geny6nd Batta Nikoletta b'izottsdgi tag
Kolosind dr. Perc-ze Zsuzsanna bizotts6gi tag (kdzbeszerzssi szakdrtelem)
Gyefvai M6nika,,' ' pro;.kt**nedzser

T6Iw: ,,Zdldv6ros fejleszt6s Hasznoson 6s MftrakereszteseR'o tfurgyit kdzbeszerzdsi
elj6r6s eredmdnyenek megdllapitdsa.

Aj r{nlatk6r6 : P6szt6 Vfuosi Onkorm6nyzat

Djnes Anita Bfr{kibizgtts*F, e}nilke:
Kdszorti a rnegielentsket. Megdllapitja, hogy a Biral6.bi.zotts6g (a tovdbbiakban: bizottsdg)
hatfrozatkdpes, mivel a jelen kdzbeszerzdsi eljdrds tdrgya szerinti, krlzbeszrrzdsi, jogi ds
pdnztigyi szakdrtelemrnel rendelkezo szerndlyek j elen vannak.

Kolosin6 dr. Percze Zsuzsanna FAKSZ:
Tdjdkoztatja a bizotts6gi tagokat arr6l, hogy - az a)tnlatkdrd eljdrfs indit6 d0ntds6nek 6s a
kdzbeszerzdsekrdl szal6 2015.6vi CXLIII. tdrveny (a tovdbbiakban: Kbt.) 115, g (2)
bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6en - az aj6nlatkdr6 6ltal rneghatdrozott ot gazdasdtgr
szerepl6 ker0lt felk6resre ajdnlattdtelre. A Kbt., illetve az elektronikus kozbeszerzds rdszletes
szab6lyair6l s26,16 42412An. fiIl.lg.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: EI(R rendeiet)
relev6ns rendelkezdseinek figyelembevdteldvel - az elektronikus ktizbeszerzdsi rendszer
(EKR) igdnybevdteldvel kertilt megkiild€sre az 4j6nlattdteli felhivds ds a kdzbeszerzdsi
dokumentum az drintett gazdas6gi szerepl6k rdszdre.
Az ajdnlattdteli hat6rid(5 202A,11.02-an meghosszab'bitfsra keriilt, melyr6l az ajdnlattetelre
folkdrt gazdasdgi szerepl6ket - a Kbt, relev6ns el'6ir6sainak figye'lembevdteldvel. tajdkoztattuk

Az eljdrds sor6n kieg6szitd tdjtikoztatds kdrds drkezett az egyik gazdas6gi szerepld rdszerdl
202A.II-:09-6n, melyre a tervez6 bevon6s6val a vitlaszt 2020.11,12.6n megadtuk, ezzel
egyidej,iileg az aj 6nlattdteli hat6rid6 ismdt rn6dosit6sra keriill.
A m6dositott ajdnlatt6teli hat6ridd lejfrtdig * 202A. 11.18-{n 10.00 ora - mindkdt rdsz
tekintet6ben 2 dar:ab ajdrnlat drkezett be az elj,6rds mindkdt rdsze tekintetdben.
Az aj6nlatok bont{sdt - az EKR rendelet 15. $ (2) bekezddsdben foglaltak figyelembevdteldvel
- az aittn\attdteli felhivfsban rneghat6rozott aj6nlattdteli hatdrid6 lej6rtdt k0vet6en az EKR kdt
6rdval kds6bb kezdte meg.

Ezt kovetden isrnerteti a t6rgyi etj6rfs sor6n benyirjtott ajdnlatok bont6sfr:61 kdsziilr
jegyz6kdnyv tartalmi elemeit az aldbbiak szerint:



1, t6sz: Ziildvdros fejleszt6s Hasznoson

L) A.i6nlattevo neve: Bentateam Kft
Sz6khelye;1L71 Budapest, K6hrir fit 47.

2.) Aifnlattevd neve; GABtrPTHERM Kft.
Szdkhelye: 3060 Pfszt6, Arp,{cl (t 17-19,

2,r 6sni Z6[dv6 ros fej leszt6s M 6tra keresztes e n

1.)Ai{ul.a.ttevf neve: Bentatenm Kft. -
Szdkhelye: 1171 Budapest" Kdhrlr lit 47,i

53 447 942
1) Ajf,nlati rlr (nett6 Ft)

t) Ajdnlati 6r (nettd Ft)
110 716 513

2) A teljesitdsben rdszt vevd Epitdsvezet6
szakeur ber rnagasEp it6s ter6n szerzetf sz:rkmai
tapasztnlata ( 0,36 hdna,p) x

I

3) A kiitele?6 (L2 htinnp) jtft6ll6si iddn feliili
tiibtrlef jdt6ttds irldtartama (0-24 h6nap)

12,

4) . Kiirnyezetvdcleftni vrillal*sok (igen vrillnl6sok
db se{ma )

t
J

l) Ajrinlati {r (neft6 Fg
105 830 434

2) A teljesft6sben r6szt vev6 Eplt€svezetd
szakember mngasdpit6s ter€n szerzett szakmai
tapasztalata ( 0-36 hd,nap) x

36

3) A kdtelezf{12 h6nnp) j6tillfsi icl6n feliili
tiibblet j6t6ll{s icldtartama (0-24 h6nap)

24

4) , Kiirnyezetv6delml vr{ll:rh{,sok (igen vfllaldsok
clb sz{ma )

3



2) A teljesft6sben r6szt vev6 dpft6svezetti
szakember magas6pft6s ter6n szerzett szakmai
tapasztalata ( 0-36 hd,nap)'\

I

3) A kiitelez;6 (12 h6nap) jdt*ltrtsi iddn feliili
t0bblet jdtill6s id6tartama (0-24 h6nap)

12

4) . K6'rnyezetv6delmi v6llald,sok (igen vdllal6sok
db szfma )

3

2.) A"i6,nlattevd qeve;: GABEPTIIERNI Kft
sz6hhelye: 3060 PJlszi6, Arpdr!,tt 17-19.

1) Ajrfnlati {r (nett6 Ft)
49 338 549

2) A teljesftdsben rdszt vevd 6plt6svezet6
sznkem:ber magas6pftds terdn szerzett szakmai
tnpasztalak ( 0-36 hr6,nap) x

36

3) A kdtelezil (I2 h6nap) j6till6si id6n feliili
tdbblet j6trilkls iddtartarna (0-24 h6nap)

24

4) . Kiirnyezetv6delmi vdllalrtsok (igen vfllal{sok
db szfna )

a
J

A bontdsdr6l kdsztllt jegyz6konyv - a Kbt. 68. $ (6) bel<ezddsben ,rogzftett hatdriddben * az
ajdnlattev6k rdszdre szintdn az EKR-en keresztiil megkiilddsre keriilt.
A Kbt, 69. $ (2) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en a bedrkezett aj6nlatok ellen6rzdse
megttirtdnt, ds ezt kdvet6en - a Kbt, 71. $ szerinti - al6b,bi elj6rfsi cselekmdnyek kertiltek
elv6gzdsre:

Az aj6nlatk6rd nevdben eljdrva - a Kbt. 7l . $-4ban foglaltaknak megfelelden - 2020. 11 .20-6n-
hifnyndtlrlstlfelvil{eosit6st kdrtiirik az ajdnlattev6t6l aldbbi tartalommal:

,,1.) Az ajinlatkdr6 az.A,jdnlattdteli fe,lhivds IT.2.5. pontjdban - a mindsdgi szernpontok kbrdben
- el6irta, hogy a teljesitdsben rdszt vevo dpitdsvezeto szakember magas6pitds terdn szerzett
szakmai tapasztalat6t is drtdkeli.
Ezen rdszszempont aldtdmaszt6sa tekintetdben a Kdzbeszerzdsi Dokumentum rdszdt kdpez6
ftmutat6 16.2. pontj6ban - tdbbek kdzott - ekiirfsra keriilt, hogy a szakmai tapasztalat
tgazalilsdra* relevd,ns megajdnl6s. esetdn - csatoland6 a szakember sajrit keziileg aldirt szakrnai
Ondletrajza 6s az iskolai vdgzetts6get igazokf bizonyifvdny/diploma mdsolata"
A szakmai tapasztatot igazol6 6pit€svezet6 szakember (K.A.) iskolai vdgzettsdgdt igazol6
dokurn*entum sem a tdrgyi el.jdr6s 1. r6sze (Ztildvr{ros fejleszt6s Hasznoson) sem pedig a 2.
r6sze (Ztildvfros fejlesztds l\4itrakeresztesen) tekintetdben nem kerillt benyujt6sra.



Kdrjiik sziveskedjen a nevezett szakember tekintet6ben az iskolai v6gzettsdget igazolf
dokum,entumot hif nyp6tlds keret6ben benyfjtani.

2') ,A.jdnlattev6 a tfrgyi olj6rds 1. rdsze (Ziildvr{ros fejlesztds Hasznoson) 6s a 2. rdsze
(Ziildvf,ros fejleszt6s Mdtrakeresztesen) tekintetdben becsatolt - a Kbt, 66. $ (6) bek, a,) ds
b,) pontja szerinti nyilatkozat6ban feltuntette, hogy a teljesitisben 6pitdsvezetbi fbladatolc
ellft6sdra atvdllalkoz6t (K.4.) vesz igdnybe. Ezen oyilatko"atbun a n*u*r"tt alv6llalko z6 ci:met
nem ttlntette fel,
K6'rjiik szlveskedjen a fentiekben jelzett nyilatkozatot a megnevezettalvdllalkoz6 cim€vel
kiegdszitv e hiinyp 6tl6s keret6'b en ism 6telten benyrij ta ni.

3,) Az ajanlattev6 a tfrgyi eljdr6s T.rlsze (Ziildvdros fejlesztds Hasznoson) 6s a 2. r6sze
(Ztildvfros fejleset6s Mftrakeresztesen) tekintetdben -benyriLjtott ajfnlatdban a Kbt. 66. g (G)
bek. a.) ds b.) por.rtja szerinti nyilalkozatdban a teljesftdsben dpitdsvez,etfi feladatok ell6tds6ra
feltiintetett alvAllalkoz6t (K.A.) az EKR-bena gazdasdgi szerepldk krizrjtt nem riigzitette.

Kdiiik, hogy az EKR-ben sziveske{jeR a nevezett gazdasrigi saerepl6t alvrillalksz6kdnt
riigziteni,

4.) Azaj6nlatkdr:6 az ajdnlattdteli felhlv6s V.2. Tov6bbi informdcidk 11. pontj6ban el6irta, hogy
Aj'6nlattev6nek szakmai aj6nlatot kell benyiijtania a kozbeszerzdsi dokumentumban foglaltak
szetint, (Kozbeszerzdsi dokumenturn rdszdt kdpezo Utmutat6 9. pont),
Az ajdnlattevd a t6rgyi elj6r6s I". r6sze (Ziildvdros fejleszt6s Hasznoson) vonatkozdsdban
benyrijtott furazott koltsdgvetdsek koziil az althbt tdtelek nem keriiltek bei{raz6sra sem anyag,
sem munkadij tekintetdben:

- Epitdszet szaktertllet, Oltdz6dprilet fehijlt6sa munkardsz, Hideg- ds melegburkolatok
kdszitdse, aljzat el6k6sz{tds rnunkanem 14. tdtele

- Gdpdszet szakteriilet, Epiiletgdpeszeti szerelvdnyek ds berendezdsek szere,ldse
munkanem 1-5 t6telei,6s a 15. t6tele.

Az ajdnlattev6 a targSri etjdrds 2" r6sze ( Ziildvdros fejtresztds Nlftr,akeresztesen)
vonatkozdsdban benyujtott 6razott: k$lts6gvetdsek kriziil az al6bb! tdtelek nem kertiltek
be6razdsra sem anyag, sem munkadij tekintetdben:

- Epitdszet szakteriilet, 01 Ideiglenes szerkezetek munkar6.sz, Felvonul6si ldtesitmdnyek
munkanem 1-4 tdteilei

- Ep{tdszet szakteri.ilet, 02 Epitdsi munkak munkardsz, Hideg- 6s rnelegburkolatok
kdszitdse, aljzat eldkdszit€s munkanern 56. tdtele

- Epltdszet szaktertilet, 06 Akaddlymentesftds munkardsz, Hideg- 6s rnelegburkolatolc
k6szftdse, aljzat el6keszitds munkanem I tdtele, Fa' 6s mfianyag szerkezet elhelyezdse
munkanem 2-3. tdtelei, F6m nyil6szir6 6s dptiletlakatos,szerkezet elhelyezdse
munkanem 4-5. tdtelei, Felilletkdpzds munkanem 6. tdtele

- Gdpdszet szaktenilet, Eptiletgdpdszeti csovezetdkek szereldse munkanem 12. tdtele

Kfrjiik Airinlattev6t, hogy a hi6nyz6 t€teleket beiirazni szfveskedienek!

Kdrjtik tovdbb6, hogy a t6rgyi eljdr6s 1. r6sze (Ziildv{ros fojleszt6s Hasznoson) tekintetdben
sz-{veskedjenek tisztfzni, hogy a Raktdr villanyszerel6s kciltsdgvotds pdf form6tumban
benyrijtott file mi6rt tertalmaz eey ildlrt beerazglt for:matumot gs egy rn6s munkateJgletfe
vonatkozd aldilds ndlkiili v,6lto;zatot."



ndf form{tumban val6 benytjtdsrit!

A fentiekkel kapesolatban felhivjuk a figyelmet azonban a Kbt. 71. $ (8) bekezdds b) pontjara,
mely szerint:
,, (8) A hid:nyp1tlds vagy,a felvildgositds megaddsa;
a) nemjdrhat a 2. S Q-& ds (5) bekezddsben.foglalt alapelteks'drelmdvel ds
b) annak sorcin az ajdnlatban a beszerzds tdrgltdnak jellemzdire, az ajdnlattevd szerzddtises
kotelezettsd.ge vdgrehajtdsdnak mddjdra vdg a szerzddds mds feltdteleire vonatkoz1
dolatmentum tekintetdben csak olyan nem jelentds, egtedi rdszletkdrcldsre vonatkoz6 hiba
iavithatd vagy hidny pritolhat6, tovdbbd titnliinvd{ins szerzfidis esetin,!K tirfzott kdltsdevetdL

t?rhlhelq' aktelvnek vdlloz(isa g.leties uidnlati d,fat vaw &nna'k drtdkel1s alrt esil rdszasszeedt
ds sz qldn'lattevdk kbziJtt uz drtdkeld-skor kittlulihld sorrendet nem befolvrisolia."
Tehdt az Aidnlattevd csak rigy pdtolhatja, javfth*tia az firazott kdltsdgvetdst, hogy a
felolvasdlapon kordbban benyrijtott ajdnlati rira nem v{ltozhat, amennyiben vdltozik az
az ajfnlatok drv6nytelensdgdt vonj,a magn utf,n.

Az aj6nlatkdr6 tdj61<oztatja a T. Ajdrrlattev6t, hogy a hianyp6tl6s megaddsdnak a hatdrideje:
2Q30..nqvember 25. 1.0.00 {rn."

A hidnypritLisi felhiv6sokban el6irt hatdriddig a hi6nyp6tl6si felhiv{sban foglaltaknak az
ajdnlattevd eleget tett.

A Birdl6bizottsdg rogziti, hogy a targyi eljdrris sordn - Kbt.115. g (l) bekezddsdben foglait
lehetOsdggel dlve - nem lrt el6 alkaknassdgi k0vetelm6nyt, ezdrt az alkalmassfgi
ktr vetelmdnyek vizs grilat6ra nem vo lt sziiksdg
A kizar6 okok eloir6sa tekintetdben az aj6nlatkdr6 - a Kbt. 114. g (1) bekezddseben rogzitett
el6ir6sok figyelernbev6tel.dvel - a nemzeti elj6l6srendben koteleztien alkalmazand6, a Kbt. 62.
$ (1) bekezdds g)- k) m) 6s q) pontja szerinti kiz6rok okok drvdnyes{tesdt irta el6. Az
aj6nlatt€teli felhivdsban el6irt kizar6 okok hidnydnak ellendrzdse - a321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet vonatkoz6 rendelkezdseinek figyelembevdteldvel - megtdrtdnt. A kizdr6 okok
hi6ny6nak rnegdllapit6s6t igazol6 - a relevdns elektronikus nyilvdntartdsokb6l letOltdtt adatokat
tartalmaz6 - dokumentumok az e,ljdrrls iratanyag6nak r6sz€t kepezik.

Ezt kc)vet(ien a Birdl|bizottsdg a benydtj.tott ajdnlatok ds hidnypdtldsok alapjdn - a j,elen

iegtzdkanyv melJdkletdt k€pzd ellenfirzd ds hrtdkelti tap szerint - elvdgezte az ajdnlatok tartalmi
ellendrzdsdt, ds az ajdn[andteli.felhivdsbctn 6s ct kozbeszerzrisi doktrnentumban elStrt drtdkeldsi
szempont - KbL 76.$ (2) bekezdds c) pontja: a legjobb dr-drtdk ar(tny - ds m\dszer alapjdn
drtdkelte az {rvdnyesnek taldlt ajdnlatokat.

Ar, eljfrris eredm6nyess6ge tekintetdben - a bontrisi jegyzdkiinyvben is rogzitett
rendelkezdsre 6116 fedezet vizsgrilata alapjrin - a bizottsdg az aLibbiakat rdgz{ti:

Az eljdrds l. r6sze (Ziildvfros fejleszt6s flasznoson) tekintetdben:

A bedrkezett aj6nlatok bontrisrirol sz6l6 jegyzdkonyvben rogzitdsre kertilt, hogy a rendelkez6sre
6116 fedezet dsszege: nett6 77.333.315.-HUF

Legked'vez6bb a;jdnlatot benyrijt6 ajdnlattevd aj,6nlati 6rar 105.830 .434.-Ft



Hi6nyzd nett6 fedezet: 78,497,Ll 9.- Ft
Fli6nyz6 bnrtt6 fedezet 36. I 9l .341.-Ft

Ddnes Anita bizotts,,ag elndke:
Tijdkoztatja a bizottsdgot an'61, hogy, az aj'6nlatkdr6 a hi6nyz6 risszeget saj6t for6sb6l nem
tu{ia biztositani, ezdrt a hi6nyz6 fedezet biztositSs6ra tovSbbi t6mogatfsra ir6nyul6 igdnyt fog
betryujtani. Az ajdtnlatk6rd a Kbt. 135. $ (12) bekezddsdben foglaltak alapj6n a feltdtelei
kdzbeszerzdsi elj6r6s eredmdnyekdnt meglcdtendo szerzddes hat6lyba ldpesdt felfiiggeszto
feltdtelkdnt is kikdtotte, ennek rnegfelelden a nyertes ajdnlattevdvel rnegkotisre keriil6
vdllalkozdsi szerz6dds a kozbeszerzdsi dokumentumokban r0gzitett feltdtelek teljesiilise esetdn
l6p hat6lyba.

Az eljfr6s 2. r6s'ze (Ziildvfros fejlesztds Mdtrakeresztesen) tekintetdben:

Abedrkezett aj6nlatok bont6sdr6l sz6l6 jegyzdkOnyvben rdgzitdsre.keriilt, hogy a rendelkezdsre
6il6 fedezel osszege: nett6 54.858.505.- HUF
A legkedv.ezdbb aj'6nlatot benyrijt6 ajdnlattev6 ajdnlatdban szereplb ajdntati rirat (49.338.549,-
Ft) vizsgilva a fedezet a proj,ekt keretdben rendelhezdsre 611.

A fentiek utdn a Bfrdl1bizottsdg 6 igen szavazattal az aldbbi dantdsi javaslatot (irdsbeti
szalwdlemdnyt) terjeszti Pdsztd Vdros )nkorrndnyzatdnak Kdpviseki-testillete, mint dhntishozri
eld:

Diintdsi iavoslst;

1.1) A TOP-2.1,2-16-NG1-2018-00005 azonosftdsi sztimrt projekt.keretdben lefofutatott
,,Ziildviros fejlesztds flasznoson 6s Mdtrakeresztesen" tti.rgtrt, a Kbt. 115, $ szerinti - nyitt
elidrds szabtlyoinak me,gfetelf - kdzbesrerzdsi e$rtrds sordn * drvenves aiti:nlatot nvfiitott b9:

{. rdsd ( Ziildvdros fei lesztds Haszlnoson),tekintetdben a

- Bentateam Kft. (1171 Budapest, K6hli:r ft 47.\

Az aidnlat drvdnvessdsdnek indokoldsa:
Az aidnlattevf aJdnlata mindenben megfelelt az ajtinlattdteli felbtvdsban, o kii,zbeszerzdsi
dokamentumbiln, ualamint a vonatkozd ja^gszubtilyokban elfitrt feltdteleknek, Ajtinlattevf
nem dtl az aj'dnlattdtelifelh{vdsbun etfitrt khtirf okok lmtdlya alstt.

- GABEFTHERNI Kft. ( 3060 Pfszt6, Arprld ft 17-19)

4z qi drilgl d rv6#v e,ss d s ( n e k fu tlo ko I ds a:
Az aidnlattevd ajdnlata mindenben megfelett az ajttnlattdteti fetltivrisban, a k,zbeszerzdsi
dokumentumbdn, valamin:l a vonatkoz.d jogszabtilltokbun etfirt fettdtelekneh. Ajtinlattevd
nem dll az ajdnla,tldtelife.thivtisbsn elfiirt kizdrd. okok hatdtlta otutt.



1.2,) A ,,Zdldvfiras fejleszt6s Hasznoson 6s Mr{trakeresztesen" tuirgytl, a Kbt.IJi. S szerinti
ny{lt eljdrds szabdlyainak megfeletd kiizbeszerzdsi eljtirtts l.rdsze sortin - az drvdnyes
aidnlotoknak - az ajdnluttdtelifelhivtisban ds u kazbeszeyzdsi dokumentambsn meghatdrozott
irtikeldsi szernpsnlolt (legiobb d.r ds drtdkartiny) ds mdrlszer,szerint tiirtdnt drtdkeldse atapjrtn
a CABEPTHERIVI Kft. ( 3060 Pfszt6, Arprtd 6t 17-19) aidntatu tektnthetii a teekedviiflbb
aitinlatnule, ennek meefelelfien a nyerter aitinlat#uk,

A z e I I e ns zo Ig ri lt atds iis s x,e g e : n etti6 I 0 S. I S 0, 4 3 4, - FL

1.3,) A ,,Ziilelvtiros fejlesztds Hasznoson ds Mdtrakeresz,tesen" tdrgyti, s Kbt. JJj. $ szerinti
nyilt elidrds szabdlyainok megfele16 ki)zbeszerzdsi eljdrtis l.rdsze eredmdnyes,Az njinlatkdrT
a KbL 135. S (12) bekezddsdben foglaltak akryjdn a feltdteles kazbeszerzZsi etjdrtis
eredmdrryekdnt megki)tendd szerzddds tt*teilyba tdpdsdt felfiiggesztd feltdtelkdnt is kikitt;ue,
ennek megfelelfien a nyertes ajdnla,ttevfvel megkhtdsre keriilf vriltalkoztist szerzdclds ct
kiizbeszerzdsi dokumentumokbsn riigzltettfeltdtelik teljestildse esetdn ldp huttityba.

ILI) A TOP-'2.1.2'16'NGL-20I5-00005 azonos{tdsi szttmrt projekt keretdben tefolytutott
;,Z0ldvr{ros fejleszt6s H*sznoson 6s Mdtrakeresztesen" tdrgyrt, u l{bt. /15, $ szerintt nygt
eljdria szabdlyainak megfetelf - kiizbeszerrdsi eljtirds sorfin

2"4dsz f Zdldvdros feilesztds lV,trritraheresztesep) tekintet6ben a

- .Bentateam KfL (1171 Budapest, Kfhrir ift 47.\

Az ui tin I at drvd yv es sdedne k in dp ko ltis u :
Az ajdnlattevf ajdnlata mindenben meglfelelt az ajtinlattdteti felhivtisbnn, a k\zbeszerzdsi
dokumentumban, valamint a vonutkozd jogszabtityokbun el6{rt feltdteleknek, Ajdntattev7
nom dll az ujdnlattdtetifeufivrisbon elfifrt kiaird okok huttilva alatt,

- GABfPTI{ERM Kft. ( 3060 p6szrri, Arp6rt 1&r 17-19)

AI, gidnlat d rvinvessd,gd nek iwtakqltis o:
.42 uidnlattevd ajiinlata mindenben megfetelt uz ajttnlattdteti felhivtisbano a kiitbeszerzisi
dokumentumbu,n, val&mint a vonutkozd jogszabdtyo:kban elfiirt feltdteteknek. ,gjdnluttev7
nem d:ll uz ajdnlnttdtelifelhivtlsban elfiirt kizdrd okok hattilya ulatt,

ILz, )A,,Ziildvdros fejlesztds Ilasznoson 6s M{trakeresztesen" tzi rgyfi, a Kbt, IlS. $ szerinti
ny.flt elidrds szabiilyuinak ntegfelelf kl)zbeszerzdsi etjrirds 2,rdsze sortin - az drvdnyes
ajdnlatokn:ak - az ajttnlattitelifelhistttsban ds a kdzbeszerzdsi clokume.ntumbon meghatrirozott
dttdkeldsi szempontok (legjobb tir ds drtdknrdny) ds mdrlszer szerint tiJrtdnt hrtdketdse atapjdn
a CaBnpTHERM Kft. ( 3060 Priszt6, Arpr{tl {It17-lg) ai.inlatq tekinthetd a leskedve4ftb!
aidnlfltnak. enngk r,4esfelel6cn a nvertes aitinliltnak,

Az ellenszolgikatds dsszege: netfii 49 338 S4g-ft



o&r

II'3') A ,,Zti'l'dvdrosfellesttds trIosznoso.n ds Mdtrake.resz:tes,en,, tdrgttio n Kbt, IIS, $ szerhttl -rytlt etjdrdt stctbdlyotna,k negfc,tetf .ltdzbeszerudsl etjfurds .2;rdsze ereclwdnyes, A nyertesoJdwl'at'tevtvel tn:eg*d'tencl7 ud,ilcrnkoZiisl s.tertftclds - te:kintettel nrra, ltoglt a projekt ke.retdben
a' feds4ss ,'s'n d elke zd's,r e'6tt - az ohttr d,s nupjrr;n r dp lt a tdllt b a,

r't( n .( d..J:-v."r,r L,{o* L
Kmf,
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