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Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 

 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására indított 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 63/2015. (III. 25.) sz. határozatában döntött a képviselő-testület. A 
Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás megindítását kezdeményezte. A határozatnak megfelelően a felhívást az 
alábbi cégeknek küldtük meg: 

− PESTOR Biztonságtechnikai és Üzemeltető Kft. (1106 Budapest, Tárna u. 1-3.) 
− Expedifer Információs és Magánbiztonsági Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 70. 

IX/80.) 
− Office Doktor Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 33. 4. em. 2.) 

 
A Képviselő-testület a megítélt támogatás alapján a szolgáltatás ellátására legfeljebb 11 339 
959 Ft + Áfa, azaz bruttó 14 401 748 forintot biztosított. A meghatározott fedezeten felüli 
ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek 
nyilváníthatja. Emellett a 2015. évi költségvetési rendeletben tervezésre került a kórházi 
gyalogos aluljáróba térfigyelő kamera telepítése bruttó 2 millió Ft összegben.  Tehát az 
összesen rendelkezésre álló fedezet bruttó 16 401 748 Ft.  
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre csak a PESTOR Kft. küldte meg ajánlatát. Az 
ajánlat bontása 2015. április 7-én 10 órakor a Hajdu Ügyvédi Irodában megtörtént. (1.sz. 

melléklet)  
 

 

 



A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 
került megküldésre 2015. április 8-án, melynek beadási határideje 2015. április 13. napja volt.  
A megadott határidőre a cég megküldte hiánypótlását, mely maradéktalanul megfelelt a 
hiánypótlási felhívásnak.  
A Bíráló Bizottság javaslatára 2015. április 16-án megállapítottam, hogy a PESTOR Kft-vel 
tárgyalást folytathat az Önkormányzat a nettó vállalkozói ár tekintetében, melyről ezúton 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
A PESTOR Kft. képviselőjével 2015. április 20-án 9.00 órakor tárgyalt az Előkészítő 
Bizottság a Polgármesteri Hivatalban. A tárgyalás során a cég ügyvezetője a nettó 12 669 878 
Ft ajánlati áron nem kívánt módosítani. A végleges ajánlat benyújtásának határidejét 2015. 
április 22. 10.00 órában határozta meg a Bizottság. Ajánlattevő határidőben beérkezett 
végleges ajánlatában is nettó 12 669 878 Ft ajánlati árat jelölt meg.  
 

Ezt követően a Bíráló Bizottság 2015. április 27-én megtartotta második ülését, melyen 
megállapította, hogy az eljárás eredményes volt. A PESTOR Biztonságtechnikai és 
Üzemeltető Kft. ajánlattevő vállalási ára a rendelkezésre álló fedezeten belül van. 
Fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő PESTOR Biztonságtechnikai és Üzemeltető 
Kft-t (1106 Budapest, Tárna u. 1-3.) hirdesse ki nyertesnek. (2. sz. melléklet) 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 
érvényességére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői döntést a képviselő-
testület hozza meg a Bíráló Bizottság javaslata alapján, amelyet a polgármester terjeszt a 
testület elé. Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a képviselő-testületnek a Kbt. 22. 
§ (5) bekezdésének megfelelően az eredményről név szerinti szavazáson kell döntenie. A 
képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles 
írásban megindokolni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 

 
Határozati javaslat 

 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírt 
közbeszerzési eljárás során a PESTOR Biztonságtechnikai és Üzemeltető Kft. (1106 
Budapest, Tárna u. 1-3., képviseli: Sirgalijev Milán ügyvezető) végleges ajánlata 
érvényes. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertesének a PESTOR Biztonságtechnikai és Üzemeltető Kft-t 
(1106 Budapest, Tárna u. 1-3., képviseli: Sirgalijev Milán ügyvezető) nyilvánítja nettó 
12 669 878 Ft ajánlata alapján. 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 12 669 878 Ft + Áfa, azaz bruttó 16 090 745 Ft összegben. 

Határidő: azonnal, illetve szerződéskötés tekintetében 2015. május 11. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 

szavazást kell alkalmazni.” 

 

 
 
 

Kistarcsa, 2015. április 27. 

 

Solymosi Sándor 
   polgármester 
 
 
 
 


