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Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (I.20.) számú határozatával döntött a 

„Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú, a közbeszerzési törvény 115.§. szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárás - Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 

16/2021. (II.10.) számú határozata alapján – eredménytelen lett, mert az ajánlati felhívásban az 

önkormányzat előírta, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, 

miszerint eredménytelen az eljárás, ha az ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi 

határidőben legalább két ajánlatot. A határozat egyúttal új közbeszerzési eljárás megindításáról is 

rendelkezett. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény február 01-ével hatályba lépett módosításával, 

az EU-s támogatás okán a Kbt. 115.§ szerinti eljárás jelen esetben már nem választható, így az új 

eljárás a Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt – hirdetménnyel induló – eljárásrend szerint 

folytatható le. 

Az ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítására az önkormányzat az előző eljárásban is 

közreműködő a Márkus Mérnöki Kft.-vel (Márkus Pál Felelős Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó) kötött szerződést. A közbeszerzés tárgyát meghatározó kiviteli tervek módosítására 

nem volt szükség, így a meglévő és jóváhagyott tervek alapján a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó elkészítette a „Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás Ajánlati felhívását és a Közbeszerzési Dokumentumot, melyet az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) V.1.2. pontja alapján a Bírálóbizottság 

megtárgyalt. Az eljárás dokumentumait jelen előterjesztés 1. melléklete, a Bírálóbizottság 

jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza. 

A közbeszerzési eljárást megindításának érdekében 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 kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szabályaira az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a „Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú, a 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a határozat 

mellékletét képező Ajánlati felhívás és Közbeszerzési Dokumentum alapján jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó  

Pásztó, 2021. február 18. 

 

 Dénes Anita 

 Bírálóbizottság elnöke 

A határozati javaslat törvényes! 

 

     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 


