
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

128/2019. (VI. 19.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatra támogatási igény 

benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. június 19. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

129/2019. (VI. 19.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Fő utca III. 

utca és VI. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítására irányuló fejlesztési 

pályázat benyújtásáról szóló döntés módosításáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. június 19. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

130/2019. (VI. 19.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a szőlőhegyi 

kerékpárút kivitelezésének I. üteméhez tartozó híd költséghatékonyabb műszaki 

megoldással történő megvalósításához szükséges tervek elkészíttetéséről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. június 19. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. június 19-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

131/2019. (VI. 19.) sz. bizottsági határozat 

 

a Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózatra lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

„Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció” elnevezéssel 2019. május 

22. 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 117/2019. (IV. 11.) képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. 

 

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, esetében a Kbt. 73. §. (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

 
Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

RP-SC Holding 

Szolgáltató Kft. 

7761 

Kozármisleny, 

Viola u. 21. 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő ajánlatába a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról szóló nyilatkozatot nem 

csatolta, amivel nem felelt meg az ajánlattételi felhívásnak és a 

közbeszerzési dokumentumoknak. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 

alapján történt. 

 

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 INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. 

- 

Pontszám 1 000,00 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 55 699 999 - 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékozta-

 tás tekintetében 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2019. június 19. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül: 


