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Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

126/2019. (VI. 7.) sz. bizottsági határozat 

 

a helyi védelem alatt álló épületek felújítását szolgáló vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó 2019. évi pályázat 

meghirdetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2019. évben 

a mellékletében foglaltak szerint kiírja a helyi védelem alatt álló épületek felújítását 

szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó 

pályázatát. 

 

A támogatás fedezetéül szolgáló összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 

szerepel. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2019. június 7. 

 

 Berta János sk. 

 bizottsági elnökhelyettes 

 

Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 7-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

127/2019. (VI. 7.) sz. bizottsági határozat 

 

a Nappali Melegedő és Népkonyha kialakítására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Nappali 

Melegedő és Népkonyha kialakítása” elnevezéssel 2019. május 07. 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 

28/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata 

alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 

RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 

7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 

 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata 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 ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

 
Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

Topa és Társa 

Építési Kft. 

7090 Tamási, 

Dózsa György 

u. 100. 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M.2./ pontjában műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelmények teljesülése tekintetében nem csatolt hiánytalan tartalmú 

okiratot (4.sz. melléklet). 

Ajánlattevő nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a 322/2015. (X.30) 

Kormány rendelet 26. §-ban foglaltak szerinti építési-szerelési biztosítással 

rendelkezik-e, ha igen azt jelen projektre kiterjeszti-e, illetve amennyiben 

nem akkor azt megköti-e. (5.sz. melléklet) 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlás teljesítésére nyitva 

álló határidőben nem tett eleget, s ajánlatát 2019. június 1. napján 

visszavonta, melynek indokolásaként kapacitás hiányt jelölt meg. 

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 



 

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 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 37 686 302 - 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2019. június 7. 

 

 Berta János sk. 

 bizottsági elnökhelyettes 

 

Kivonat hiteléül: 


