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Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. január 26. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés TOP-3.2.1-16-KO1-2021-00015 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázatban közbeszerzés lezárásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft., mint konzorciumi partner megküldte 
Piliscsév Község Önkormányzata TOP-3.2.1.-16-KO1-2021-00015 azonosító számú projekt 
közbeszerzési eljárás lezárása érdekében a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet, mely javaslatot 
tartalmaz a közbeszerzés lezárására. Az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat alapján 
megállapítható, hogy az elektronikusan meghirdetett közbeszerzési eljáráson részt vevő cégek 
közül az OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 1. lh. 2. em., valamint az M és M 
Építőipari Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) székhely: 2085 Pilisvörösvár, Zöldfa utca 1. 
tettek érvényes ajánlatot.  

A közbeszerzésekről szóló CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Nemzeti közbeszerzésekre 
vonatkozó rész 112. § b) pontja alapján indított nyílt eljárás bírálati szakaszában az ajánlatok 
bontására 2021. 12. 08-án került sor 14:00 órakor  az EKR rendszerben. A bíráló bizottsági 
jegyzőkönyv 2022. január 24-én készült. 

Az ajánlatok elbírálását megelőzően az alábbi, a Kbt. 71.-72. § szerinti eljárási 
cselekmények voltak szükségesek: hiánypótlás. 
 
Az érvényes ajánlatok a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a 
Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelése megtörtént. Az értékelés 
súlyszámait a bíráló bizottsági jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A hiánypótlási eljárást követően a fentebb említett két cég ajánlata érvényes volt, így a 
közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítható.  
 
Az önkormányzat, mint ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette: 
 
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)  

Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor 
utca 47-49. 1. lház. 2. em. 

Az ajánlat összpontszáma: 982,28 
 
A bontási és a bíráló bizottsági jegyzőkönyvet mellékleten megküldöm. Mind ezek alapján az 
alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadás végett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022. (I.26.) önkormányzati határozata 

Döntés TOP- 3.2.1-16- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatban 
közbeszerzés lezárásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-KO1-2021-00015 
azonosító számú „Piliscsév Község Önkormányzata épületek energetika korszerűsítése 
elnevezésű” projekt közbeszerzési eljárásban érkezett bíráló bizottsági jegyzőkönyv szerinti 
ajánlatokat érvényesnek, a közbeszerzési eljárást pedig, eredményesnek nyilvánítja. A 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli 
összegezést, döntési záradékot jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

1. melléklet a …/2022. (I.26.) önkormányzati határozathoz 
 

DÖNTÉSI ZÁRADÉK 
 
Alulírott Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Piliscsév Község Önkormányzata 
(Magyarország, 2519 Piliscsév, Béke Utca 24), Ajánlatkérő által indított, „Piliscsév-Ált. Iskola 
energetikai felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás során a döntéshozó határozatával elfogadta az 
eljárás eredményére vonatkozóan a Bírálóbizottság döntési javaslatát, illetve az előkészített 
összegezést, melyre való tekintettel az alábbi döntés született: 

OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata ÉRVÉNYES, 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az előírt követelményeknek. 
 
M és M Építőipari Szolgálató Kft ajánlattevő ajánlata ÉRVÉNYES, ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel az előírt követelményeknek. 
 
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti az alábbi indokra való tekintettel: 
 
Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel az OCTOPUS Invest Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt nyilvánítja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
(legkedvezőbb) ajánlatot adó ajánlattevőnek. 
 
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének az 
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem 
áll fenn, Ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok 
alapján a legkedvezőbbnek minősül. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összegével rendelkezik, azt biztosítja. 
 
Az Ajánlatkérő „Piliscsév-Ált. Iskola energetikai felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
kapcsán elfogadja a mellékelt írásbeli összegezést. 
 
Piliscsév, 2022. január 25. 

     Tisztelettel: 
 

   Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.   
                           polgármester 


