
Dombóvár Város Önkormányzata 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
2019. május 24-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

106/2019. (V. 24.) sz. bizottsági határozat 
 

a Bezerédj utcai ivóvízhálózatra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Bezerédj 
utcai ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem” elnevezéssel 2019. április 23. napján 
indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott nyílt 
eljárásban – a 84/2019. (III. 7.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 
nyilvánítja: 

RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 

Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 
teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk minden 
tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. § (1)-
(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem 
áll fenn. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 
nyilvánítja: 

Ajánlattevő 
neve, címe 

Érvénytelenség 
jogcíme 

Indokolás 

INVESTMENT 
Mérnöki és 
Fővállalkozó Kft. 
7400 Kaposvár, 
Kontrássy u. 1. 

Kbt. 73. § (1) 
bek. e) pont 

Ajánlattevő a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást nem csatolta 
ajánlatába.  
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 
ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 
alapján történt. 

S és P 2004 
Építőipari Kft. 
7831 Pellérd, Ipar 
u. 3. 

Kbt. 73. § (1) 
bek. e) pont 

Ajánlattevő az ajánlatban szereplő nyilatkozatot aláíró személy aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006.V. tv 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-
mintáját nem csatolta ajánlatába.  
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 
ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 
alapján történt. 
Ajánlattevő az ajánlata 1. oldalán csatolt Borítólapon, továbbá az 5. 
oldalon csatolt Nyilatkozatában rögzített cégjegyzékszám nem egyezik 
meg a cég 2019. március 31. napján hatályos Cégkivonata 1. és 49/1. 
sorszám alatt szereplő cégjegyzékszámmal. Fel lett kérve, hogy 
Ajánlattételi felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak való 
megfelelését a javított dokumentumok benyújtásával biztosítsa 
hiánypótlás keretében. 



Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 
ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 
alapján történt. 

Szedibau 
Építőipari Kft. 
7751 Szederkény, 
Ifjúság u. 36. 

Kbt. 73. § (1) 
bek. e) pont 

Az Ajánlattevő a tételes árazott költségvetést nem csatolta sem az 
ajánlata részeként, sem excel (.xls) formátumban. Az Ajánlattevő 
kizárólag Felolvasólapot csatolt. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlathoz a tételes költségvetés nem került 
csatolásra, így a 71.§ (8) bekezdésében írt hiánypótlási eljárás nem 
alkalmazható, mert benyújtott költségvetés hiányában nem az egyes 
tételek és egységárak pótlása, vagy kiegészítése, vagy törlése történne, 
hanem egy teljes mértékben hiányzó dokumentum benyújtása. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 
figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt részszempontok és 
súlyszámok, illetve a II.2.12) pontban ismertetett és a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 

- 

Pontszám 1 000,00 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 51 186 126 - 

Határid ő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékozta-
 tás tekintetében 
Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
 
Dombóvár, 2019. május 24. 
 
 Talapka Rudolf sk. 
 bizottsági elnök 

 
Kivonat hiteléül: 
 


