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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú, „Varázsvölgy 
Pásztón” című projekt megvalósítására 498.124.620 Ft támogatást nyert.  
 
Az elmúlt időszakban elkészült és engedélyeztetett tervek alapján lehetőség nyílik az építési 
beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztására. 
 
A beszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értékére tekintettel – a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), illetve a 2019. évi közbeszerzési 
értékhatárokra vonatkozó rendelkezések alapján – a közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§. szerinti nyílt 
eljárás szabályai szerint folytatható le. 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése rendelkezik többek között arról, hogy az ajánlatkérő akkor 
alkalmazhatja a Kbt. 115. § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához a törvény által 
megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. 
Ezen eljárásfajta alkalmazása során - a Kbt. 115. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírás szerint - 
legalább öt gazdasági szereplőnek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban az ajánlattételi felhívást 
megküldeni. Ezen eljárás alkalmazása esetén követelmény, hogy az ajánlatkérő csak a teljesítésre 
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőnek küldhet ajánlattételi felhívást, továbbá az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő 
bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis –vagy középvállalkozások 
részvételével biztosítva kell eljárni. 
 
Az Önkormányzat a fejlesztés közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására szerződést kötött a 
Márkus és társai Kft.-vel (Márkus Pál Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó). A 
műszaki dokumentációk alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a 
„Varázsvölgy” Pásztón – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a 
Közbeszerzési Dokumentumot, melyet az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
(továbbiakban: Szabályzat) V.1.2. pontja alapján a Bírálóbizottság megtárgyalt. Az Ajánlattételi 
felhívást jelen előterjesztés 1. melléklete, a Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a 2. melléklet 
tartalmazza. 
 
A Szabályzat V.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a 
közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
hozza meg. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatala érdekében a Bírálóbizottság az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy” Pásztón – építési beruházás” 
tárgyú, a közbeszerzési törvény 115.§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a határozat 
1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás alapján jóváhagyja. 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 115.§. (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a tárgyi építési beruházás megvalósítására alkalmas, a piackutatás eredményeként az 
alábbi – referenciával rendelkező, ajánlattételi szándékát jelző – gazdasági szereplőket kéri fel 
ajánlattételre mind három részre vonatkozóan (1.rész: Szent I. téri Malom és Fogadó épület 
kivitelezése, 2. rész: Rajeczky ház felújítása és kávézó építése, 3. rész Sétány és parkoló 
építése). 



   
 
 
1.) Név: Dibor Épületszigetelő Bt 

Székhely: 3060 Pásztó, Árpád út 17-19. 
Adószám: 20267997-2-12 

2.) Név: Bentateam Kft 
Székhely: 1171 Budapest, Kőhúr u. 47. 
Adószám: 14876943-2-42 

3.) Név: Alliance Project Kft. 
Székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos út 7. 
Adószám: 23098385-2-42 

4.) Név: TANKINA- BAU Kft 
Székhely: 3142 Mátraszele, Szabadság út 114. 
Adószám: 14765018-2-12 

5.) Név: Nógrád ’kas’ Kft. 
Székhely: 3100 Salgótarján, Nagymező út 11. A.ép. 
Adószám: 10218679-2-12 

6.) Név: Silver 2009 Kft. 
Székhely: 3182 Karancslapujtő, Orgona út 10 

     Adószám:  14850664-2-12 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
 
 
Pásztó, 2019. január 28. 
 
  
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 


