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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 8/2021. (I.21.) határozatával elfogadta a „Pásztói 

Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú, a Kbt. 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, valamint döntött az eljárás megindításáról. 

 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig – 2021.02.11. 10.00 óráig– 

a Gabéptherm Épületszigetelő Kft. és a Jenesson Építőipar és Kereskedelmi Kft. nyújtotta be 

ajánlatát. 

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatok és hiánypótlások alapján elvégezte az ajánlatok tartalmi 

ellenőrzését, és az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírt értékelési 

szempont - a legjobb ár-érték arány - alapján értékelte az érvényesnek talált ajánlatokat. 

 

A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

 

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 kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

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

határozatot hozta: 

 

1.) A TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében lefolytatott „Pásztói 

Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás szabályainak 

megfelelő – közbeszerzési eljárás során - érvényes ajánlatot nyújtott be:  

  

1.1. Gabéptherm Épületszigetelő 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. 

 

1.2. Jenesson Építőipar és Kereskedelmi Kft. (3014 Hort, Kossuth Lajos út 7.) 

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. A „Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 

szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárás során - az érvényes ajánlatoknak - az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott értékelési szempont (legjobb ár és 

értékarány) és módszer szerint történő értékelése alapján Gabéptherm Épületszigetelő Kft. (3060 

Pásztó, Árpád út 17-19.) ajánlata tekinthető a legkedvezőbb ajánlatnak, ennek megfelelően a 

nyertes ajánlatnak. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 97 994 252 Ft. 
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3.) A „Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 

szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárás eredményes.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

   Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

 

 

Pásztó, 2021. február 22. 

 

 

 

 Dénes Anita 

 Bírálóbizottság elnöke 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

 

     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 


