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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány 1812/2018. (XII. 23.) határozatával előzetes hozzájárulást adott Dombó-
vár Város Önkormányzata 12 hónap futamidejű kölcsönéhez összesen 237 500 000,- 
Ft összegben, 5 % saját erő biztosítása mellett, az alábbi beruházásokra: 

Megnevezés Fejlesztés bruttó 
forrásigénye 

Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő energiatakarékos 
felújítása 

61 696 281 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének 
felújítása 

46 912 345 

Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság u. 
8. szám alá 

32 666 755 

Szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme 750 méter 
hosszban 

65 017 979 

Tinódi Ház előtti tér rendezése 43 706 640  

Összesen: 250 000 000 

A rendelkezésre álló adatokból bizonyosnak látszik, hogy mindegyik beszerzés értéke 
– önmagában is – az aktuális közbeszerzési értékhatárt eléri, tehát közbeszerzési eljá-
rások lefolytatása válik szükségessé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény (továbbiakban: 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 eljárások lefolytatására, jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési szakta-
nácsadói feladatok ellátására, javaslom dr. Turi Ákos (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) 
megbízását 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-
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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. 

A közbeszerzési eljárásokat a 2019. március 31. napjáig elfogadásra kerülő 2019. évi 
közbeszerzési tervben szerepeltetni fogjuk. 

Határozati javaslat 
a hitelből megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak megindításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a hitelből 
megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak megindításáról a közbeszer-
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, az alábbiak szerint: 

1.1. Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő energiatakarékos felújítása 
1.2. Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítása 
1.3. Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság u. 8. szám alá 
1.4. Szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme 750 méter hosszban 
1.5. Tinódi Ház előtti tér rendezése 

Felhatalmazza a polgármestert az eljárások előkészítésére és megindítására. 

2. A Képviselő-testület az eljárások lefolytatásával, illetve jogi tanácsadási, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatásainak nyújtásával dr. Turi 
Ákos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg (7621 Pécs, Te-
réz 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 
Dunai József - az 1.1., 1.2. és 1.3. eljárásokban 
Dománszki József - az 1.4. és 1.5. eljárásokban 

közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai 

Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

Határid ő: 2019. április 30. – az eljárások megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

 Szabó Loránd 
 polgármester 


