Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. november 28-i zárt ülésén 364/2008. /XI. 28./ számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
364/2008. /XI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő
fejlesztésére kiírt pályázat keretében a TIOP 2.1.3.-07/1-2008-0005
azonosító jelű „SANSZ 2” Pásztó a betegekért című pályázati projekt
támogatására megkötött szerződés megvalósításához szükséges döntés
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzata részére TIOP 2.1.3.
Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztésére
kiírt pályázat keretében a TIOP 2.1.3.-07/1-2008-0005 azonosító jelű
„SANSZ 2” Pásztó a betegekért című pályázati projekt kapcsán
megvalósuló rekonstrukció kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás és
műszaki lebonyolítás komplex elvégzése tárgyában kiírt egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményét e határozat mellékletét képező
„Összegzés a közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról” szerint
elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a
megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: 2008. december 15.
Felelős: szöveg szerint
3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az eljárás eredményéről
az ajánlattevőket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelső: szöveg szerint

Pásztó, 2008. december 1.

Sisák Imre
polgármester

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Pásztó Város Önkormányzata
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Pásztó Város Önkormányzata részére TIOP 2.1.3. Aktív kórház ellátásokat kiváltó
járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán a TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005
azonosító jelű, „SANSZ2” Pásztó a betegekért című pályázati projekt keretében
megvalósuló rekonstrukció kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás és műszaki
lebonyolítás komplex elvégzése
3. A választott eljárás fajtája:

Egyszerű közbeszerzési eljárás.

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: d) Az ellenszolgáltatás összege: 8.760.000 Ft
5. A benyújtott ajánlatok száma:

2.

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
SYNTRON Kft. – NOMBER Kft. konzorcium
1036 Budapest, Bécsi út 67. – 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.
VESZPRÉMBER Zrt.
8201 Veszprém, Pf: 24.
Bírálati szempont: Kbt. 57 § (2) bekezdés a) pontja szerint: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
SYNTRON Kft. – NOMBER Kft. konzorcium
1036 Budapest, Bécsi út 67. – 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.
Bruttó ajánlati ár: 8.760.000 Ft.
Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételeknek és
az ajánlati ár alacsonyabb a másik ajánlattevő ajánlati árától.

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
VESZPRÉMBER Zrt.
8201 Veszprém, Pf: 24.
Bruttó ajánlati ár: 10.668.000 Ft
9. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók neve és címe: -

10. A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik
személlyel szerződést köthet: 11. Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:12. Egyéb információk: 13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: 7791/2008.
számú, 2008. november 11. keltű ajánlatkérő levél.
15. Az eredményhirdetés időpontja: -16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2008. november 28.

Pásztó, 2008. november 28.

Sisák Imre
polgármester

