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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2019. (V.14) határozata alapján – az eljárást 
megindító döntésnek megfelelően – 2019. június 24-én a Kbt., illetve az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 
releváns rendelkezéseinek figyelembevételével – az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) 
igénybevételével, EKR000682222019 azonosítási számon - megküldésre került a Mátrakeresztesi 
Művelődési ház korszerűsítése tárgyú - a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás ajánlattételi 
felhívása és a közbeszerzési dokumentum a határozatban szereplő öt gazdasági szereplő részére. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig – 2019. július 9-én 10.00 
óra – 2 db ajánlat érkezett be. 
 
A megbízott Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak 
megfelelően hiánypótlást és felvilágosítást kért mindkét ajánlattevőtől. A hiánypótlási felhívásban 
megadott határidő előtt a hiánypótlásra felkért ajánlattevők az EKR rendszeren keresztül 
benyújtották az előírt dokumentumokat. 
 
Ezt követően az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a Bírálóbizottság az ajánlatok és 
a benyújtott hiánypótlások alapján elvégezte az ajánlatok tartalmi ellenőrzését, ezen belül a 
felhívásban előírt kizáró okok és a kötelezően benyújtandó dokumentumok ellenőrzését és az 
ajánlattételi felhívásban előírt értékelési szempont - Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja: a legjobb ár-
érték arány – és módszer alapján az ajánlatok értékelését. 
 
A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 
A fentiek alapján a Bírálóbizottság a Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan az alábbi döntési javaslatot terjeszti Pásztó Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó elé: 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrakeresztesi Művelődési ház 
korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan az alábbi határozatot 
hozza: 
 
I. Érvényes ajánlatot nyújtott be: 

− CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3060 Pásztó, Szentlélek utca 
44-46.) 

− Dibor Épületszigetelő Bt. (3060 Pásztó, Árpád út 17-19.) 

Az érvényesség indoklása: Az ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt 
feltételeknek. Ajánlattevők nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 
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II. A „Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes.  

III. A „Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arány) alapján – a jelen döntési javaslat mellékletét 
képező írásbeli szakvéleményben foglaltaknak megfelelően – a CSOM 98 Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3060 Pásztó, Szentlélek utca 44-46.) 

Indoklás: A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező 
ajánlat (a súlyszámmal korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az ajánlattételi 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott szempontok szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
 
 
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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