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1. Előterjesztés az Egészségház átalakítás, bővítés, fűtéskorszerűsítés tárgyában 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2019. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egészségház átalakítás, 

bővítés, fűtéskorszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint 

hozza meg: 

1. az eljárás mindkét rész vonatkozásában eredményes, a beérkezett ajánlatok – a San-

Team Bau Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1. részre benyújtott ajánlata 

kivételével – érvényesek, 

2. a nyertes ajánlattevő neve, címe, az értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:  

1. rész: Nepál - Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya utca 13.) 

1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb): 90 282 107 

2. az M2.1. szerinti szakember felelős műszaki vezetői többlet gyakorlata (további … 

hónap, max. további 24 hónap, előny a több): 24 

3. a kötelezően előírt mértékű (36 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke 

(további … hónap, max. további 24 hónap, előny a több): 60 

2. rész: Nepál - Bau Építőipari Kft. (4029 Debrecen, Gólya utca 13.) 

1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb): 14 554 310 

2. az M2.1. szerinti szakember felelős műszaki vezetői többlet gyakorlata (további … 

hónap, max. további 24 hónap, előny a több): 24 

3. a kötelezően előírt mértékű (36 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke 

(további … hónap, max. további 24 hónap, előny a több): 60  

 

3. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot 

követően a nyertesekkel a közbeszerzési szerződések megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Aljegyző 
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 Tóth Attila s. k. dr. Gerendás Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 
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Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Aljegyző – intézkedésre 

4. Közgazdasági Iroda - intézkedésre 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2019. szeptember 13. 

 

 

Dr. Sajtos Sándorné 

jegyzőkönyvvezető 
 


