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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 276/2019.(XI.21.) számú határozatában 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a Pásztó, piac belső terület rendezésére. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési szakértő segítségét kértük.  
 
A közbeszerzési szakértő a Kbt., illetve az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) releváns rendelke-
zéseinek figyelembevételével – az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételé-
vel, EKR001476912019 eljárási azonosítási számon - megküldte a „Pásztó, piac belső terü-
let rendezése” tárgyú - a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás ajánlattételi felhívását és a 
közbeszerzési dokumentumát a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 
276/2019 (XI.21.) számú határozatba foglalt gazdasági szereplők részére. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2020.01.16. 14:00 – a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz 
három ajánlat érkezett. /1.sz melléklet/ 
 
A Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beérkezett ajánlatok ellenőrzése 
megtörtént és a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlást /felvilágosítást kértünk 
a Fort-Bau Therm Kft-től és a Keli-Bau Kft-től. 
 
A hiánypótlásra felszólított Fort-Bau Therm Kft. és a Keli-Bau Kft. a hiánypótlási köte-
lezettségnek a megadott hiánypótlási határidőig – 2020. január 24. 14:00 – eleget tett, így 
ajánlata megfelelt az ajánlattételi feltételeknek, a benyújtott igazolások alapján mindkét 
ajánlattevő ajánlata érvényes.  
 
A hiánypótlási határidő lejárta után az önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottsága elvégez-
te az ajánlattételi felhívásban előírt értékelési szempont - Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja: a 
legjobb ár-érték arány – és módszer alapján az ajánlatok értékelését. 
 
A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a javaslat 2. számú melléklete tartalmazza. 
Az értékelés alapján a legjobb ajánlat a következő: 
 

KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft (Szécsényfelfalu Hrsz.: 350/4)  
- Ajánlatételi ár  nettó:      37 839 275,- Ft 
- A teljesítésbe részt vevő építésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett 

szakmai tapasztalata (hónap):     36 hónap 
- Jótállás időtartama:       48 hónap 

 
 

 
A Bizottság javasolja a döntéshozó részére, hogy a fentiek ismeretében döntsön az eljá-
rás eredményessége tárgyában. 
 
A fentiek után a Bírálóbizottság öt igen szavazattal az alábbi – a közbeszerzési eljárást lezáró 
– döntési javaslatot terjeszti Pásztó Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint dön-
téshozó elé: 
 
Előkészített szerződés: 2. melléklet 
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I. Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, piac 
belső terület rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Döntéshozó testület megálla-
pítja, hogy a „Pásztó piac belső terület rendezése” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – 
hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes.  
 
 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 
 
Pásztó, 2020. január 27. 
 
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
dr. Sándor Balázs 
      jegyző 
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II. Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, piac 
belső terület rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-

pítja, hogy KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu, Hrsz. 
350/4.) és a Fort-Bau Therm  Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 29.) ajánlata ér-
vényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az 
ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-

pítja, hogy a „Pásztó piac belső terület rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu 
HRSZ:350/4).  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy nettó 
37.839.275,- Ft, azaz bruttó 48.055.879,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás le-
folytatásával megbízott cég által előkészített - szerződést kössön a KELI-BAU 
Építőipari és Szolgáltató Kft-vel. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-
pítja, hogy a „Pásztó piac belső terület rendezése” kivitelezési költsége bruttó 
48.055.879,- Ft, melyből bruttó 47.988.646,- Ft kormányzati támogatás, 67.233,- Ft 
saját forrás, melyet a 2020 költségvetésből biztosítja. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 
 
Pásztó, 2020. január 27. 
 
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
dr. Sándor Balázs 
      jegyző 
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