Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember
11-én 16,40 órakor kezdődő rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
383/2014. (IX. 11.)Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Illyés Gyula
Gimnáziumban a pince-klub helyiség padlóburkolatának felújítását, amely
munkára átcsoportosítással biztosít 2 millió forint fedezetet a költségvetésében a
2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatban szereplő, a Képviselő-testület által
javasolt munkákra elkülönített 6 millió forint keretből.
2. A Képviselő-testülete döntést hoz az „Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség
padló felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése” elnevezésű közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárás megindításáról.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást és elrendeli az
alábbi gazdasági szereplők felé való közvetlen kiküldését:
Gazdasági szereplő neve
ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
IMOBAU Építőipari Kft.
STABIL Építőipari Szolgáltató Kft.

Gazdasági szereplő címe
(székhelye, lakóhelye)
7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.
7200 Dombóvár, III. u. 63.
7200 Dombóvár, Fürst Sándor u. 2.

4. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű szakmai bizottságot
az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve

Szakértelem

dr. Szabó Péter

jogi

Varga Péter

beszerzés tárgya szerinti

Kovács Gyula

pénzügyi

Reichert Gyula

beszerzési-versenyeztetési

Határidő: 2014. szeptember 15. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző – a beszerzési eljárásért
Városüzemeltetési Iroda – a szerződés teljesítése során
Dombóvár, 2014. szeptember 11.
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember
11-én 16,40 órakor kezdődő rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
384/2014. (IX. 11.)Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, Báthory
utca déli végén a Rét utca és az Erdősor utca közötti gyalogjárda szakasz
maradékának felbontása, és a helyére 300 m hosszban 0,8 m szélességű térkő
burkolatú járda készítése” elnevezéssel 2014. augusztus 13-án indult
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
DOMBÓ-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7200 Dombóvár, Alsó Állomás 07685/1889/15 hrsz.
ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.
IMOBAU Építőipari Kft.
7200 Dombóvár, III. u. 63.
Keppel Balázs ev.
7341 Csikóstőttős, József Attila u. 6.
Tukora Gyula ev.
7211 Dalmand, Kölcsey u. 15.

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszakiszakmai követelményeknek megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata
Beszerzési Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére
vonatkozó esetek egyik sem áll fenn.
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja:
Ajánlattevő
neve, címe

Érvénytelenség
jogcíme

D-BAU Dávid
Roland ev.
7200
Dombóvár,
Gagarin u. 63.

Beszerzési
Szabályzat VII.2.
c) pont: egyéb
módon nem felel
meg az
ajánlattételi
felhívásban
meghatározott
feltételeknek

Indoklás
Az ajánlattevő a költségvetési kiírás 6. tételében szereplő mennyiséget
önkényesen megváltoztatta, amivel nem felelt meg az ajánlattételi
felhívás 11.1. pontja ötödik bekezdésében foglaltaknak, illetőleg e
lépésével nem tette lehetővé az ajánlatok egyértelmű
összehasonlíthatóságát.
Ajánlattételi felhívás 11.1. pont ötödik bekezdés:
Az ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
árazatlan költségvetési kiírás tételsoraiban levő tartalom nem
változtatható, azzal kapcsolatosan más megajánlás (alternatíva) nem
tehető, az ilyen ajánlat érvénytelennek minősül.
E hiányosság a Beszerzési Szabályzat V.17., illetőleg az ajánlatételi
felhívás 11.7. pontja értelmében hiánypótlással nem orvosolható, mivel

direkt összefüggésben van az értékelésre kerülő ajánlati árral.

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az
figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4.
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési
értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki:

Ajánlattevő

érvényes ajánlatok
pontjában szereplő
szempontja szerinti

1. helyezett

2. helyezett

DOMBÓ-BAU Építőipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7200 Dombóvár, Alsó Állomás
07685/1889/15 hrsz.

Keppel Balázs ev.
7341 Csikóstőttős, József Attila
u. 6.

-

-

2.298.833

2.884.194

Pontszám
Ajánlati ár (Ft,
nettó)

Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlattételi felhívás 11.11.
pontja alapján a második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a
megjelölt ajánlati áron.
Határidő: 2014. szeptember 24. – az eredményhirdetésre
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Dombóvár, 2014. szeptember 11.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

