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138/2019. (VII. 22.) sz. bizottsági határozat 

a Tinódi Ház előtti tér rendezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Tinódi Ház 

előtti tér rendezése” elnevezéssel 2019. július 2. 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: 

 

Topa és Társa Építési Kft. 

7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 

 

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. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

 
Ajánlattevő neve, 

címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

T-metal Fémipari Kft. 
7090 Tamási, 

Szabadság u. 73. 4/17. 

Kbt. 73. § (1) bek. 
e) pont 

Ajánlattevő ajánlatának 12. oldalán csatolta a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy az M.2./ pontban előírt szakemberrel rendelkezik, akit a teljesítésbe 

be kíván vonni, azonban ajánlatához nem csatolta az ajánlattételi felhívás III) pont 1.3. 
M.2./ alpontjában előírt alkalmassági követelmények igazolása vonatkozásában bemutatott 

szakembernek az M.2./pontban rögzítetteken felüli szakmai TÖBBLET 

TAPASZTALATOT tartalmazó önéletrajzát, a Felolvasólapon tett megajánlás 
alátámasztására a 3. értékelési részszempont tekintetében 

Ajánlatkérő részéről e tekintetben hiánypótlás elrendelése nem volt indokolt, az alábbiak 

miatt: 

Az Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalatot a szakember csatolt önéletrajzában 

rögzítettek alapján határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó! 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/2015/2017 valamint a 

D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján amennyiben 

Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem 
csatolja, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségének 

jogkövetkezményét eredményezi. 

Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: 
Az ajánlattevők - figyelemmel a felhívás II.2.5.) pont (értékelési szempontok) Minőségi 



kritériumok, 3. értékelési részszempontra, „Az ajánlattételi felhívás III.1.3. M.2./ 

meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező felelős 

műszaki vezető szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hó) 
(0-36)” már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: 

A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz 

tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn – túli többlet 
tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: 

a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, szakmai TÖBBLET tapasztalatot (a 

szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló 
önéletrajz, mely tartalmazza az M.2./ alpontban rögzített szakember vonatkozásában 

épület- építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka megvalósítása 

során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben 
– a szakember jelenlegi munkahelyét is. 

 

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) pontjában ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 

szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő Topa és Társa Építési Kft. 

7090 Tamási, Dózsa György u. 100. 

- 

Pontszám 1000 - 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

(HUF) 
32 752 820 - 

Jótállási időtartam (hónap) 12 - 
Szakember szakmai TÖBBLET 

tapasztalata (hónap) 
50 - 

 

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

 tás tekintetében 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2019. július 22. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül: 


