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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 34/2019. (I. 31.) számú határozatával döntést hozott a Víziköz-
művek Állami Rekonstrukciós Alapjából történő támogatásra benyújtandó pályázatok-
ról a Kéknefelejcs és az Ibolya utcákat érintően, melyhez a Képviselő-testület 
16.728.402,- Ft saját erőt vállalt. Bár a pályázat elbírálása még nem történt meg, fon-
tosnak tartom a közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítását a beruházás megvalósulá-
sa érdekében. Abban az esetben, ha pályázatunk elutasítást kap, a fedezet várhatóan a 
DRV Zrt.-től befolyt, elkülönítetten kezelt használati díjból biztosítható lesz. 
A pályázati adatok szerint a beruházás nagysága nettó 55.761.341,- Ft, ami az építési 
beruházás aktuális közbeszerzési értékhatárát eléri, tehát közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása válik szükségessé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továb-
biakban: Kbt.) alapján. 
Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. § 
alapján szükséges az eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - 
megfelelő alapossággal előkészíteni. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a be-
csült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét do-
kumentálni. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meg-
határozott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor 
a megfelelő tervek alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem 
régebben készült – szükség esetén a közbeszerzés megkezdésének időpontjára aktuali-
zált – költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházás-
sal kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. Fentiekből adódóan a 
korábbi tervezői költségvetést aktualizálni szükséges. 
Az eljárás lefolytatására, jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési szakta-
nácsadói feladatok ellátására, javaslom dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) 
megbízását az átalánydíjas szerződés keretében, akinek FAKSZ lajstromszáma 00416. 
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább 
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és dönté-
si javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy tes-
tület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 3. pontjában teszek javasla-
tot. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya sze-
rinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság 
javaslata alapján. 
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatá-
rozására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők köré-
nek meghatározására a polgármester jogosult. 
Tekintettel arra, hogy ez a beszerzés az Önkormányzat 89/2019. (III. 31.) határozattal 
jóváhagyott 2019. évi Közbeszerzési Tervében nem szerepel, akkor járunk el jogszerű-
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en, ha az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési tervet módosítjuk. A hatályos Köz-
beszerzési Szabályzat értelmében ez a Képviselő-testület hatásköre. 
Indoklásul az ivóvíz ellátás biztonsága szolgál. A módosításra javasolt közbeszerzési 
tervet, az eredetihez képesti változás kiemeléssel az előterjesztéshez mellékeljük. 
 

I. Határozati javaslat 
a közbeszerzési terv módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
módosított Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, 
hogy jogszabályok szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
Határid ő: azonnal – a módosított terv közzétételére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyző  

 
II. Határozati javaslat 

a Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció  közbeszerzési eljárá-
sának megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a Dombóvár 

Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére és megindítására. 

2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával, illetve jogi tanácsadási, felelős akk-
reditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával dr. Turi Ákos felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg az átalánydíjas szerződés ter-
hére (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.). 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot 
az eljárásban való közreműködésre: 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti 
szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 
Nagy Sándor közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

Határid ő: 2019. április 30. – az eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 Szabó Loránd 
 polgármester



 
4

Dombóvár Város Önkormányzata 
2019. évi módosított közbeszerzési terve 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
1. Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és 

kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltaka-
rítási és síkosság-mentesítési munkái, illetve 
parkolók tisztítási feladatainak ellátása Dombóvár 
egyes közterületein 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti 
nyílt eljárás 

2019. első negyedév 2020. második 
negyedév 

2. TOP-4.3.1-15-TL1 projektek kivitelezési munkái 1 Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás 2019. első negyedév 2020. első negyedév 
3. Bezerédj utcai ivóvízhálózat rekonstrukció kivite-

lezése 
1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. első negyedév 2019. negyedik 

negyedév 
4. Bölcsőde felújítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. első negyedév 2019. negyedik 

negyedév 
5. Szigeterdő közösségi tér kialakítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. második 

negyedév 
2019. negyedik 

negyedév 
6. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő ener-

giatakarékos felújítása 
1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. második 

negyedév 
2019. negyedik 

negyedév 
7. Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a 

Szabadság u. 8. szám alá 
1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. második 

negyedév 
2019. negyedik 

negyedév 
8. Szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme 

750 méter hosszban 
1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. második 

negyedév 
2019. negyedik 

negyedév 
9. Tinódi Ház előtti tér rendezése 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás 
2019. második 

negyedév 
2019. negyedik 

negyedév 
10. A Városháza épületének energetikai korszerűsíté-

se Dombóváron a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 
azonosító számú projekt keretében 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 
nyílt eljárás 

2019. második 
negyedév 

2019. negyedik 
negyedév 

11. Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat re-
konstrukció 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti 
nyílt eljárás 

2019. második 
negyedév 

2020. második 
negyedév 

Dombóvár, 2019. április 11. 
 Szabó Loránd 
 polgármester 


