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JAVASLAT 
 

a Pásztó, Semmelweis u. 2. szám alatti Gondozó Központ  
korszerűsítés kivitelezésére vonatkozó  
közbeszerzési eljárás megindítására  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Javaslatot készítette: Sipos István 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gondozó Központ korszerűsítésére benyújtott ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázatunkat kedvezően 
bírálták el, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Annak érdekében, hogy a 
kivitelezést lehetőség szerint még a téli időjárás előtt be tudjuk fejezni, a munkákat minél 
előbb meg kell kezdeni. Az ajánlattételi dokumentációhoz szükséges tervek elkészítésének a 
határideje 2013. június 30., de a felhíváshoz szükséges „közbeszerzés tárgya, mennyisége” 
rendelkezésre áll, azt el lehetett készíteni. Kiküldésére természetesen csak a kiviteli tervek 
elkészítése után kerülhet sor. Javasoljuk a mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 
A Közbeszerzési tv. szerint legalább három kivitelezőtől kell ajánlatot kérni. A Kbt. szerint 
ennél az eljárási formánál mikro-, kis- és középvállalkozásokat kell meghívni, 
nagyvállalkozás (összes foglalkoztatotti létszám eléri a 250 főt) nem jöhet szóba. 
A kivitelezés volumene lehetővé teszi, hogy pásztói vagy pásztói érdekeltségű vállalkozókat 
is megkeressünk. Bár egészségügyi létesítményről van szó, a munka jellege nem indokolja 
egészségügyi referencia előírását. 
Javaslatunk a lehetséges vállalkozóra: 

1. ATTI Plussz Kft. 3060 Pásztó Vár út 71. 
2. Mecum-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12. 
3. Szinten-Bau Kft. 3200 Gyöngyös Petőfi út 184. 

 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó, Semmelweis u. 2. szám alatti 
Gondozó Központ korszerűsítés kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 

1. A Képviselő-testület Gondozó Központ korszerűsítési munkáinak kivitelezésére 
vonatkozó e határozathoz csatolt ajánlattételi felhívást elfogadja. Felhatalmazza 
polgármesterét, a lebonyolító közreműködésével hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás megindítására, ajánlatok bekérésére az alábbi vállalkozóktól: 

 
1. ATTI Plussz Kft. 3060 Pásztó Vár út 71. 
2. Mecum-Di Kft. 1139 Budapest Szegedi út 12. 
3. Szinten-Bau Kft. 3200 Gyöngyös Petőfi út 184. 
Határidő: 2013. július 4. 
Felelős: értelemszerűen 
 

Pásztó, 2013. június13. 
 

Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


