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Döntés TOP- 3.3.1-21- a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése a 
„Piliscsévi Óvoda-bölcsőde bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés  

az eljárás lezárásáról 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése című a TOP PLUSZ_ 3.3.1-21 azonosító számú, „Piliscsévi Óvoda-
bölcsőde bővítése” tárgyú 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 115/2022. (XII.15.) önkormányzati határozathoz 
 
 

DÖNTÉSI ZÁRADÉK 
 
 
Piliscsév Község Önkormányzata (Magyarország, 2519 Piliscsév Béke Utca 24.) Ajánlatkérő által 
indított, „Piliscsévi Óvoda-Bölcsőde bővítése” 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: 
 

Ajánlattevő neve: PELAPROJECT Korlátolt 
Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)  

Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 
48. 

 
PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata ÉRVÉNYES, ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel az előírt követelményeknek. 
 

Ajánlattevő neve: Sasad Építő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)  

Székhelye: 1072 Budapest Akácfa Utca 20. 1. 
em. 9 

 
Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 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 a PELAPROJECT 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 a 
PELAPROJECT 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 részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette: Sasad Építő Korlátolt 
Felelősségű Társaság. Az eljárás következő legkedvezőbb érvényes ajánlattevőjének a Sasad Építő 
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 második legkedvezőbbnek minősül.  
 
Az Ajánlatkérő „Piliscsévi Óvoda-Bölcsőde bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán elfogadja 
a mellékelt írásbeli összegezést. 
 
 
 
Piliscsév, 2022. december 15. 
 
 
 

     …………………………………………. 
Piliscsév Község Önkormányzata 

   Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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