
 

 
 
 
 
 
Szám:1-72/2020 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Javaslat 
 

„Pásztó környezetfejlesztése- Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  

A képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére 
 

Előterjesztő: 
 

Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és 

Településfejl. Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- igen - 
Készítette: 
 

 
Városfejlesztési Osztály 

    

 
Megtárgyalás módja:          

 
nyílt ülésen 

 
Döntéshozatal:        

minősített 
szavazattöbbség 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2020 (I.30.) határozatával elfogadta 
„Pásztó Város környezetfejlesztése” tárgyú a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, valamint a 
jóváhagyott dokumentumok folyamatba épített ellenőrzés céljából történő megküldését az 
illetékes szervek részére.  
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően a dokumentumok 
megküldésre kerültek a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: KFF) részére 
minőségellenőrzés céljából. A KFF a dokumentumokat jóváhagyta és kiadta az eljárás 
megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványt, mely alapján Pásztó Városi 
Önkormányzat Polgármestere a 9/2020 (IV.8.) határozatával döntött az eljárás elindításáról. 
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig - 2020.06.02. 10.00 
óráig – az 1. részre (Belvárosi területek környezetfejlesztése) 6db, a 2. részre (Kishegyi 
szabadidőpark környezetének fejlesztése) 5 db, és a 3. részre (Városi strand 
környezetfejlesztése) 7 db ajánlat érkezett be. 
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatok elsődleges ellenőrzése során megállapította, hogy az 
1. és 2. részre benyújtott ajánlatok ajánlati árai valamennyi ajánlat esetében meghaladják az 
ajánlatkérő releváns részre rendelkezésére álló anyagi fedezetének összegét. A 3. rész 
esetében is csupán egyetlen ajánlatban szereplő ajánlati ár alacsonyabb, mint a 3. részre 
rendelkezésre álló anyagi fedezet. A három részre benyújtott, részenként legalacsonyabb 
ajánlati árak összege is jelentősen magasabb, mint a három részre együttesen rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összege. 
Az ajánlati felhívás VI.3.7) pontjában - a Kbt.75. § (5) bekezdése szerint – rögzítésre került, 
hogy bármely rész eredménytelensége esetén az önkormányzatnak nem áll érdekében a 
szerződések megkötése, mivel a támogatási okirat egységként kezeli a tervezett fejlesztést. 
 
A fentiek alapján, az eljárás az 1-2. résztekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében eredménytelen, és az ajánlati felhívásban rögzített – a Kbt.75. § (5) bekezdésében 
foglaltak alkalmazása okán - az eljárás a 3. rész tekintetében is eredménytelen. 
 
A Bíráló Bizottság jegyzőkönyve jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
szabályozott folyamatba épített ellenőrzés céljából - a monitoring és információs rendszeren 
keresztül - az illetékes ellenőrző szervek részére (KFF) az eljárás dokumentumai megküldésre 
kerültek. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési záró tanúsítvány jelen 
előterjesztés 2. mellékletét képezi. 
 
 
A fentiek alapján a Bíráló Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 

A „Pásztó Város környezetfejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján az 1. és 2. rész tekintetében - mivel a benyújtott ajánlatok ajánlati árai 
valamennyi ajánlat esetében meghaladják az ajánlatkérő releváns részre rendelkezésre álló 
anyagi fedezetének összegét - eredménytelen. A két rész eredménytelensége okán – tekintettel 
a Kbt. 75. § (5) bekezdésében foglaltak eljárásban való alkalmazására – a „Pásztó Város 
környezetfejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás a 3. rész tekintetében is eredménytelen. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Pásztó, 2020. július 6.  
 
 

     Farkas Attila 
polgármester 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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