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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 28/2019. (I. 31.) Kt. határozatával döntött a beruházási hitelből 
megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak megindításáról, azon belül jóvá-
hagyta az eljárásokban közreműködő bírálóbizottság személyi összetételét. Ezek közül 
a Szőlőhegyi kerékpárút I. ütemének kivitelezésére irányuló eljárásban a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem biztosítására Dománszki Józsefet választotta. 
 
Dománszki József 2019. július 2. napján írásban bejelentette összeférhetetlenség miatti 
lemondását a bírálóbizottsági tagságáról, mivel az eljárásban az ajánlattevői oldalon 
közreműködést vállalt. Az ajánlatkérő részéről az összeférhetetlenségi helyzet kialaku-
lását elkerülendő Dománszki úr lemondását elfogadtam, erről őt hivatalos levélben 
értesítettem. Tekintettel arra, hogy az eljárás időközben értékelési stádiumba került, a 
szakmai közreműködés igénye halaszthatatlanul jelentkezett, a feladatra felkértem a 
nagy tapasztalattal rendelkező és több dombóvári projektben műszaki ellenőrként 
eredményesen közreműködő Márkus Tamást. Személyére vonatkozóan kérem a tisztelt 
Képviselő-testület utólagos jóváhagyását. 
 
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. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 
 

Határozati javaslat 
a szőlőhegyi kerékpárút közbeszerzési eljárásában közreműködő 

bírálóbizottság személyi összetételének megváltoztatásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlőhegyi kerékpárút 
kivitelezésének I. üteme” elnevezésű eljárásban közreműködő bírálóbizottság 28/2019. 
(I. 31.) Kt. határozattal jóváhagyott személyi összetételét közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai szakértelem tekintetében Dománszki József helyett Márkus Tamás személyé-
re módosítja. 
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