
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  

54/2020. (XII.1.) számú határozata 

 

 

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 idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10. ) Korm. 

rendelet szabályaira az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 azonosítási számú projekt keretében lefolytatott 

„Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás szabályainak 

megfelelő – közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be:  

 

1.1.) TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (3123 Cered 

Jókai út 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.) CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 (3060 Pásztó Szentlélek Utca 44-46.) 

 

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.) Az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 

szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás során az érvényes ajánlatoknak az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott értékelési 

szempontok (legjobb ár és értékarány) és módszer szerint történő értékelése alapján a 

CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3060 

Pásztó Szentlélek Utca 44-46.) ajánlata tekinthető a legkedvezőbb ajánlatnak, ennek 

megfelelően a nyertes ajánlatnak. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 101 624 676 Ft 

 

 

 



3.) Az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti - nyílt eljárás 

szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás eredményes. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § 

(12) bekezdésében foglaltak alapján a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez is kötötte. Ennek 

megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés a 

közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek teljesülése esetén lép hatályba. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Pásztó, 2020. december 1.  

 

 

     Farkas Attila 

polgármester 

 


