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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 azonosítószámú sikeres pályázat 
keretében a tavalyi évben megvalósította a bölcsőde felújítását. Az átadás-átvétel során kiderült, 
hogy a használatbavételi engedélyhez a tűzvédelmi hatóság csak egy komplett – az óvodát is érintő 
– tűzvédelmi rendszer telepítését követően járul hozzá. 
 
A kivitelezési munkák előkészítéseként a tűzvédelmi hatóság előírásainak megfelelően Pásztó 
Városi Önkormányzata elkészítette a szükséges terveket. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
építési beruházás becsült értéke a tervező által készített tételes árazott költségvetés alapján nettó 
6.172.000 Ft. Tekintettel azonban arra, hogy jelen beruházás a bölcsőde felújításával műszaki-
gazdasági szempontból funkcionális egységet képez, így a közbeszerzési törvény alapján fennáll a 
két beruházás egybeszámítási kötelezettsége.  
 
A tűzjelző telepítés beruházáshoz szükséges forrás a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 azonosító 
számú pályázati támogatásból csupán a bölcsőde részt érintően áll rendelkezésre. A beruházás 
költsége arányosítva kerül elszámolásra, a bölcsőde és óvoda részt tekintve 50-50%-ban. Ennek 
értelmében a bölcsődére eső rész bruttó 3.919.220 Ft a pályázatból fedezve van, míg az óvodára eső 
részt bruttó 3.919.220 Ft-ot Pásztó Város Önkormányzatának költségvetéséből szükséges 
biztosítani. 

A fentiek alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), illetve 
a 2019. évi közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó rendelkezések alapján jelen 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 
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 I. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda és bölcsőde épületébe tűzjelző 
telepítéséhez szükséges – a TOP 1.4.1-15-.NG1-2016-00017 azonosító számú támogatásból nem 
fedezett – bruttó 3.919.200 Ft-ot saját forrásként a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Határozati javaslat II. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Óvoda és bölcsőde épületébe tűzjelző 
telepítése” tárgyú, a közbeszerzési törvény 115.§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a 
határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési Dokumentáció alapján 
jóváhagyja. 
 
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: 
   
1.) Név: B Consulting Kft. 

Székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. 
Adószám: 10387355-2-42 

2.) Név: Egresi Mérnökiroda Kft 
Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 11. II.em. 
Adószám: 14997688-2-03 

3.) Név: Kirefta Kft. 
Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 9.A. 10. em. 40. 
Adószám: 14922594-2-42 

4.) Név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft 
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9. 
Adószám: 11209904-2-12 

5.) Név: Wallandt Ervin Ernő EV 
Székhely: 6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 4. 
Adószám: 66088262-2-23 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
Pásztó, 2019. április 16. 
  
 Dénes Anita 
 Bírálóbizottság elnöke 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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