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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú 
„Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projektje keretében EKR000673792019 
azonosítószámon, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 113. §-a alapján nyílt, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást indított 
a mászlonyi utak felújítása érdekében. A mart aszfaltos útépítés az önkormányzati 
tulajdonban lévő Cinege, Fülemüle és Fecske utcákat, valamint az azokat összekötő 
utat érinti. 
   
A beérkezett ajánlatok alapján a beruházásra adott ajánlati összegek ismertek, azonban 
az ajánlatok végső bírálata még nem történt meg. Az már most látszik, hogy a 
legalacsonyabb ajánlat esetében is többletfedezet biztosítása szükséges, melynek 
összege 876.790, Ft + áfa.  
 
A többletfedezet biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatásköre. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatala. Bár az eredmény még nem ismert, de bízva 
abban, hogy a legjobb ajánlati árat adó ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, kérem a 
Képviselő-testület tagjait, hogy biztosítsák a beruházáshoz szükséges többletfedezetet.   
 
 

Határozati javaslat 
többletfedezet biztosításáról a Mászlony - oázis az agrársivatagban című 

pályázattal összefüggő mélyépítési munkák elvégzésére irányuló közbeszerzési 
eljáráshoz  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mélyépítési munkák 
elvégzése a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú - „Mászlony - oázis az 
agrársivatagban című pályázat keretében” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményessé 
nyilvánításához bruttó 1.113.523,- Ft többletfedezetet biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Pénzügyi   és Gazdasági 
Bizottság által nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel történő szerződéskötésre.  
 
Határid ő: 2019. október 12. – a vállalkozási szerződés aláírására  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői iroda 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


