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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Város Önkormányzata által a Cserhát ln-i óvoda fűtéskorszerűsítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezésre a szerződést megkötöttük, a 
Kincstárnak megküldtük. A vállalási ár kevesebb lett a támogatási szerződésünkben erre 
rendelkezésre álló keretnél, ezért a Kincstár jelzése alapján a támogatási szerződést 
módosítani kellett. A módosítási kérelmünket (a megkötött vállalkozási szerződés 
alapján) benyújtottuk oly módon, hogy a maximális 20 mFt-os támogatás ne csökkenjen. 
A támogatás intenzitása így sem érte volna el a maximális 85 %-os mértéket.  
Módosítási kérelmünket nem fogadták el, a már megkötött támogatási szerződés 
módosításánál az eredeti támogatási intenzitás (ami az óvodánál csak 75 %-os volt) nem 
változhat csak akkor, ha a költségkülönbözetet szükséges pótmunkával tudjuk 
alátámasztani. Az intenzitás változatlanul hagyása mellett a támogatás kb. 440 eFt-tal 
csökkent volna. A kivitelezővel egyeztetve ezért olyan feladatokat kerestünk, amit az 
eredeti pályázati kiírás nem tartalmazott, viszont a beruházáshoz szorosan kapcsolódik, 
és összegben belefér a pályázatunkban szereplő kivitelezési költségekbe. A feladatokat az 
ajánlattételi felhívás 5. pontja részletesen tartalmazza.  
 
A pótmunkákkal módosított pályázatunkat elfogadták, az aláírt támogatási szerződés 
módosítást a Magyar Államkincstárnak visszaküldtük.  
A lebonyolító a NOMBER Kft. tájékoztatása szerint a beruházás közbeszerzési eljárás 
keretében valósul meg, ezért ilyen kis összegű (kb. 580 eFt) munkáknál is legalább 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, (1. sz. melléklet), melyre 
csak a jelenlegi kivitelezőt kell meghívni, mivel a pótmunka nem választható szét az 
alapberuházástól. Kérjük a mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserhát ln-i óvoda fűtéskorszerűsítés 
pótmunkáinak kivitelezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást ír ki a határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint.  
Felkéri polgármesterét, hogy az ajánlattételi felhívás kivitelező részére történő 
megküldéséről a lebonyolító, a NOMBER Kft. útján gondoskodjon.  
Felelős:  értelemszerűen 
Határidő: 2010. május 3.  
 
Pásztó, 2010. április 23. 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 
 
 



 
 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás 
 
1. Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 
 címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
 telefon: 32/460-155 
 telefax: 32/460-918 
 
2. Kapcsolattartó: Sipos István 
 címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 
 telefon: 32/460-155/141 
 telefax: 32/460-918 
 e-mail: forum@paszto.hu 
 
3. A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme: 
 A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 

alkalmaz Ajánlatkérő - a 2009. december 11-én megjelent nyílt közbeszerzési eljárás 
keretében megkötött Építési szerződésben nem szereplő - a beruházás teljesítéséhez 
szükséges, előre nem látható körülmények miatti építési tevékenységre, , melyet nem 
lehet elválasztani a korábbi szerződéstől.  

 
4. A dokumentáció beszerzésének feltételei:  

Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt készített, melyben meghatározta a beszerzés 
tárgyát képező munkák műszaki paramétereit. A dokumentációt az ajánlattételi 
felhívással egy időben megküldte Ajánlattevőnek. 

 
5. A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége (nomenklatúra): 
 Pásztó, Óvoda fűtéskorszerűsítés pótmunkák kivitelezési munkái. 

A 2-es Óvoda épület fűtésének megtáplálása, szivattyújának a kazánházba történő 
telepítéssel a beépítendő szerelvényekkel, üzemviteli műszerekkel. Üzemeltetési költség 
csökkentése érdekében a használati melegvizet téli üzemben a kazánok által termelt 
hőmennyiségből kell biztosítani. Egy db zsompszivattyú beépítése a szükséges 
vezetékekkel együtt, az esetleg keletkezendő csurgalék vizek csatornahálózatba történő 
elvezetésére. Egy db 35 literes kézi hamukihordó edény. Meglévő gézvezeték bontása. 

 
 CPV kódszámok: 
 Fő tárgy:              45331110-0 

További tárgyak: 45330010-7 
 
6. A szerződés meghatározása: 
 Vállalkozási szerződés Óvoda fűtéskorszerűsítési munkák. 
 
7. A teljesítés határideje: 
 2010. május 28. 
 
8. A teljesítés helye: 
 Óvoda épület 

3060 Pásztó, Madách út 15. 
 
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 Ajánlatkérő előleg fizetését nem biztosítja. Az elszámolás egyösszegű átalányáron 

történik. Az elszámolás pénzneme. HUF. Vállalkozó számláját az átadás-átvételi eljárás 
hiány- és hibamentes, sikeres lezárását követően nyújthatja be. A számla ellenértéke a 
Kbt. 305.§ (3) bekezdésben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 



 
 

36/A §-ának figyelembevételével, a teljesítéstől számított 30 napon belül kerül 
kiegyenlítésre. 

 
10. Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot? 
 Nem 
 
11. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
 Összességében legelőnyösebb ajánlat 

1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban) 75
2. Jótállási idő mértéke (hónapokban megadva) 15
4. Korábbi befejezési határidő  10 

 
12. Kizáró okok: 
 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki(k) 

esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.  
Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet 
akinek esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó 
szervezet, akire a Kbt. 61. § (1) bekezdésének (a)-(c) foglaltak fennállnak.  
Az eljárásból kizárásra került az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a 10 % feletti 
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá kerül. 
Az előzőekben felsorolt kizáró okok tekintetében az ajánlattevőnek a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak valamint 
az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
nyilatkoznia kell. 

 
13. Alkalmassági követelmények: 
 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1./ Ajánlattevői nyilatkozat arra nézve, hogy a folyószámlá/ko/n 2010. január 01-ét 
követően sorban álló tétel volt-e, ha igen hány napig. 
 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő illetőleg a 10 % feletti alvállalkozó, 
ha: 
1./ Ajánlattevői nyilatkozat/ok/ szerint a folyószámlá/ko/n 2010. január 01-ét követően 
30 napot meghaladó sorban állás volt. 
Az alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelnie az ajánlattevőnek és a 10 % 
feletti alvállalkozójának, a további alkalmassági követelményeknek együttesen is eleget 
tehetnek. 

  
 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, illetőleg a 10 % feletti alvállalkozónak alkalmassága igazolására 
csatolnia kell:  
1./ Az ajánlattételi határidőt megelőző 5 naptári év legjelentősebb a közbeszerzés 
tárgyának megfelelő (fűtéskorszerűsítés kivitelezés tárgyú) beruházási munkáinak 
ismertetését nyilatkozati formában, mely tartalmazza a referenciamunka tárgyát, az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét, valamint azt, hogy a teljesítés az 



 
 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő illetőleg a 10 % feletti alvállalkozó, 
ha:   
1./ Az ajánlattételi határidőt megelőző 5 naptári évben nem teljesített legalább 2 db 
eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult, fűtésrekonstrukció kivitelezési munkát, 
amelyek közül legalább egy kivitelezési munka összértéke elérte, vagy meghaladta a 
nettó 1 millió forintot. 
Az ajánlattevőnek, valamint a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a 
műszaki- szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelnie. 

 
14. Hiánypótlás lehetősége: 
 Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
15. Ajánlattételi határidő: 
 2010. május 10., 9:00 óra 
 
16. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 Pásztó Város Polgármesteri Hivatal, Tanácskozó terem (I. em. 22. ajtó) 
 
17. Az ajánlattétel nyelve: 
 Magyar 
 
18.  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 2010. május 10., 9,00 óra 

Pásztó Város Polgármesteri Hivatal, Tanácskozó terem (I. em. 22. ajtó) 
 
19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályok: 
 Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat áttekintését követően az ajánlattevővel 

tárgyalást folytat. A tárgyalások arra irányulnak, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
feltételekkel kösse meg a szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja.  
A tárgyalás megkezdésekor, az első fordulóban az Ajánlatkérő az ajánlattevővel 
ismerteti az ajánlattal kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, illetőleg 
tájékoztatást ad a szerződéses feltételek és műszaki tartalom véglegesítéséről.  
A tárgyalás egyfordulós, melyben az Ajánlatkérő több tárgyalást is tarthat.  

 
21. Az első tárgyalás időpontja: 
 2010. május 10., 11:00 óra 
 
22. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: 
 2010. május 10., 13:00 óra 

2010. május 18., 10:00 óra 
 
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
 2010. május 03. 
 
 


